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Managementsamenvatting 
 
 
 
 
Aanleiding en achtergrond 
Op 26 januari 2005 is in de Tweede Kamer gesproken over de evaluatie van de 
drie beleidsprogramma’s die gaan over zorgleerlingen en leerlingen met 
onderwijsachterstanden in het primair onderwijs: Weer Samen Naar School 
(WSNS), Leerling Gebonden Financiering (LGF) en Onderwijsachterstanden 
(OAB). Tijdens de kamerbehandeling van dit onderwerp heeft de Minister van 
OCW aangegeven dat zij in deze evaluatie aanleiding ziet om een nieuwe weg in 
te slaan voor de inrichting van zorgstructuren in het onderwijs. Ze voert daarvoor 
twee motieven aan. Het eerste is dat het zorgstelsel in het onderwijs knelpunten 
vertoont die om een oplossing vragen. Het tweede motief komt voort uit de 
bestuurlijke visie van de Minister. In die visie zijn de grenzen bereikt van wat de 
overheid via centrale sturing en regelgeving kan bewerkstelligen en is het nodig 
om meer verantwoordelijkheid te leggen bij het onderwijsveld. De Minister acht 
het tijd voor een nieuw besturingsmodel, waarin het onderwijsveld meer 
autonomie en vrijheid krijgt en de rol van centrale de overheid wordt beperkt. 
Daarom kiest zij niet voor ‘reparatie’ van het huidige zorgstelsel, maar voor 
nieuw beleid met nieuwe instrumenten. Deze nieuwe weg heeft, vanwege de 
koerswijziging die er aan ten grondslag ligt, de benaming herijking van het 
zorgbeleid gekregen. In lijn met de nieuwe sturingsfilosofie is er voor gekozen 
om het voorstel uit te werken samen met het georganiseerde onderwijsveld 
(organisaties van schoolbesturen, vakbonden, ouderorganisaties en 
overkoepelende raden en verenigingen uit het veld van het speciaal onderwijs). 
 
De kernproblemen in het huidige zorgstelsel zijn volgens de Minister: 

• een te complex systeem met te veel bureaucratie en ondoorzichtigheid  
• onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en regie, met als gevolg 

leerlingen die thuis zitten of voor wie lang gezocht moet worden naar een 
geschikte plek in het stelsel  

• gebrek aan afstemming en gebrek aan flexibiliteit (door starre 
regelgeving), waardoor onvoldoende maatwerk wordt geleverd/kan 
worden geleverd. 

De oplossing wordt gezocht in een sturingsmodel waarin de (zorg)vraag van 
leerlingen centraal staat en het onderwijsveld de kans, maar ook de plicht krijgt 
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om bij die vraag zelf een passend aanbod te creëren. Daartoe worden de volgende 
beleidsinstrumenten ingezet: 
 
Zorgplicht 
Deze wordt opgelegd aan schoolbesturen: zij moeten er voor zorgen dat alle 
zorgleerlingen passend onderwijs krijgen, op de eigen school/scholen of elders. 
De zorgplicht houdt in dat een school voor elke leerling die bij de school wordt 
aangemeld nagaat of de gevraagde zorg op de eigen school kan worden geboden. 
Wanneer dat naar de mening van de school niet het geval is, is de school verplicht 
te regelen dat ouders en kind elders het gewenste aanbod kunnen krijgen. 

 
Zorggewicht; bekostiging van zorg 
Leerlingen die behoefte hebben aan, respectievelijk recht hebben op specifieke 
hulp binnen het onderwijs krijgen een leerlinggewicht dat de school die de 
leerling plaatst recht geeft op de bekostiging van het aanbod voor die leerling, 
passend bij de hulpbehoefte. Deze bekostiging stelt scholen en schoolbesturen in 
staat om goede voorzieningen te realiseren, naar keuze binnen het regulier 
onderwijs of binnen speciale voorzieningen. Die voorzieningen kunnen scholen 
voor speciaal (basis)onderwijs zijn, zoals die ook nu bestaan, maar ook andere 
vormen aannemen. 
 
Regionale steunpunten voor ouders, geschillenregeling, regionale platforms 
Een belangrijk uitgangspunt is dat ouders keuzevrijheid hebben: zij bepalen zelf 
bij welke school ze hun kind willen aanmelden. Om te bevorderen dat alle ouders 
zo goed mogelijk van de keuzevrijheid gebruik maken, worden regionale 
steunpunten ingericht waar ouders informatie en steun kunnen krijgen, en wordt 
een geschillenregeling ontworpen waarop ouders een beroep kunnen doen als zij 
menen geen goede behandeling te krijgen. Ook komen er regionale platforms 
waar scholen en besturen met elkaar overleggen over het onderwijs(aanbod).  
 
Inspectietoezicht 
Een aanvullend beleidsinstrument is inspectietoezicht: de inspectie houdt toezicht 
op de uitvoering van de zorgplicht door de besturen en op de kwaliteit van het 
zorgaanbod in de scholen. 
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De consequenties van het nieuwe beleid zijn aanzienlijk. De huidige verschillen 
in bekostigingsgrondslag tussen regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs vervallen. Wettelijk hoeft geen onderscheid meer te worden 
gemaakt tussen regulier en speciaal onderwijs1. Scholen/schoolbesturen hebben 
de vrijheid zelf met de budgetten uit de leerling-gewichten (goede) 
voorzieningen/programma’s aan te bieden. Naarmate zij meer of minder 
geïndiceerde leerlingen opnemen zijn zij meer of minder speciaal in hun 
onderwijsaanbod. De verwachting is dat er meer verschillende vormen van 
geïntegreerd onderwijs ontstaan en ook nieuwe ‘arrangementen’ (bijvoorbeeld 
specifiek onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen in havo/vwo, 
combinatievormen van regulier en speciaal onderwijs, meer korte en tijdelijke 
trajecten). Of dat gaat plaatsvinden hangt af van de keuzes die schoolbesturen 
maken. De aanname is dat schoolbesturen zullen samenwerken om de gewenste 
arrangementen te regelen in de eigen regio. Dat kan via de al bestaande 
samenwerkingsverbanden, maar dat hoeft niet. De huidige verplichtingen tot 
deelname aan een samenwerkingsverband verdwijnen.  
Voor de overheid betekent het nieuwe beleid dat men de inrichting van het 
onderwijs overlaat aan de professionals in het veld en zich beperkt tot het regelen 
van bekostiging, het formuleren van kwaliteitseisen, het houden van toezicht en 
zo nodig het treffen van sancties. 
 
Vanwege het ingrijpende karakter van de veranderingen die het gevolg zullen zijn 
van deze beleidsomslag vond het Ministerie het wenselijk om een ex ante-
evaluatie uit te laten voeren naar het voorgenomen beleid. Ex ante evaluatie, ook 
wel analytische evaluatie genoemd, is er op gericht om op basis van een analyse 
van relaties tussen doelen, middelen en beoogde effecten een oordeel te vellen 
over de kwaliteit van voorgenomen beleid. Het is een ‘toekomstgerichte’ vorm 
van evalueren die gericht is op het expliciteren van vooronderstellingen in het 
beleid. Het doel van een ex ante evaluatie is het bieden van inzicht in de 
verwachte werkzaamheid van nieuw beleid en in de structuur van doelen en 
instrumenten. Op basis van een dergelijke evaluatie kan het beleidsontwerp 
worden aangescherpt, aangepast of kunnen risico’s van het ontwerp (beter) 
worden onderkend. 

                                                 
1 M.u.v. scholen voor auditief en visueel gehandicapte leerlingen. 
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De ex ante-evaluatie is ondergebracht in het programma van de BOPO en in de 
periode januari – augustus 2006 uitgevoerd door het SCO-Kohnstamm Instituut.  
 
Opzet van het onderzoek 
De opdracht was om het onderzoek te laten leiden tot een tweeledige opbrengst: 

(a) een analyse van de beleidstheorie achter het voorgenomen beleid  
(b) een voorstel voor verdere evaluatie van het voorgenomen beleid 

Om tot die opbrengst te komen zijn beleidsdocumenten bestudeerd2, interviews 
gehouden (met beleidsontwerpers, deskundigen op deelterreinen van het 
zorgstelsel en praktijkdeskundigen) en bijeenkomsten bezocht waarin het nieuwe 
beleid is besproken en bediscussieerd. Ook zijn twee panels georganiseerd waarin 
vragen over de nieuwe besturingsfilosofie zijn voorgelegd aan wetenschappers en 
vertegenwoordigers van de wetenschappelijke bureaus van politieke partijen. 
Verder is via literatuurstudie nagegaan welke onderbouwing aanwezig is voor de 
probleemanalyse die aan het nieuwe beleid ten grondslag ligt en welke ervaringen 
er bestaan in andere landen met soortgelijk beleid. 
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een stappenmodel dat gangbaar is in 
ex-ante evaluaties, respectievelijk bij reconstructie van beleidstheorie. De 
resultaten worden hier samengevat aan de hand van die stappen. 
 
Welk probleem moet worden opgelost? 
De problemen die het nieuwe beleid moet oplossen zijn meervoudig: het gaat 
zowel om het veranderen van de (politiek) ongewenste kenmerken van het 
huidige sturingsmodel, als om het opheffen van een groot aantal, meer praktische 
knelpunten en tekortkomingen in het huidige onderwijs aan zorgleerlingen. De 
knelpunten die het nieuwe beleid moet oplossen zijn talrijk en vooral zeer 
veelsoortig. Ze variëren van tekortkomingen in competenties bij leerkrachten en 
schoolleiders tot fricties in het zorgstelsel als geheel, van problemen met 
indicatie- en toelatingsprocedures tot ongewenst gedrag van ouders en van te veel 
wachtlijsten tot te weinig afstemming tussen verschillende sectoren in het 

                                                 
2 Omdat het onderzoek plaatsvond in het eerste halfjaar van 2006, zijn alleen 
beleidsdocumenten geanalyseerd uit de periode tot en met juni 2006. De uitwerkingsnotitie die 
in september 2006 naar de Tweede kamer is gestuurd, is in deze rapportage dus niet meer 
verwerkt.  
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onderwijs en aanpalend (jeugd)beleid. De gesignaleerde knelpunten wegen in de 
analyse van OCW niet alle even zwaar. Er wordt vrij veel gewicht toegekend aan 
knelpunten die niet sterk onderbouwd zijn in de Brede Evaluatie WSNS-LGF-
OAB. De wens om de nieuwe sturingsprincipes te gaan invoeren lijkt 
meegespeeld te hebben in de selectie van knelpunten die in de beleidsdocumenten 
zijn neergezet als sterk problematisch. 
De meervoudigheid maakt de probleemdefinitie tamelijk complex en de 
voorgenomen beleidsoperatie zeer ambitieus: men wil veel en zeer diverse 
problemen in één keer oplossen. 
 
Van welke gedragsmechanismen wordt een oplossing verwacht? 
In algemene zin wordt de oplossing verwacht van de omslag in beleid 
(‘paradigmawisseling’), dat wil zeggen de verplaatsing van de inrichting van het 
zorgstelsel van de centrale overheid naar het decentrale niveau. Op het decentrale 
niveau zijn de schoolbesturen de centrale actor; zij worden geacht in de toekomst 
de regie te voeren over het aanbod van passend onderwijs aan iedere leerling. 
Meer specifiek wordt de oplossing verwacht van de hiervoor genoemde nieuwe 
beleidsinstrumenten: zorgplicht voor schoolbesturen, zorgbudget voor leerlingen 
die aantoonbaar specifiek zorg nodig hebben, keuzevrijheid voor ouders en 
ondersteuning van ouders via ouderplatforms, regionale steunpunten en een 
geschillenregeling. Het geheel moet leiden tot een evenwicht tussen de 
voornaamste marktpartijen: de schoolbesturen enerzijds en de ouders van 
zorgleerlingen anderzijds. Een aanvullend beleidsinstrument is inspectietoezicht: 
de inspectie houdt toezicht op de uitvoering van de zorgplicht door de besturen en 
op de kwaliteit van het zorgaanbod in de scholen. De nieuwe beleidsinstrumenten 
moeten het mogelijk maken om veel van de bestaande regels op te ruimen.  
De verwachtingen die men heeft over de effecten hiervan zijn, kort samengevat: 

- dat er geen kinderen meer zullen zijn die thuiszitten en geen leerlingen 
meer voor wie de ouders moeten ‘shoppen’ om een plek in het onderwijs 
te vinden 

- dat er meer variëteit komt in het zorgaanbod (meer inspelen op de vraag) 
en meer mogelijkheden voor onderwijs dicht bij huis 

- dat bureaucratie zal verminderen en scholen en schoolbesturen meer 
creativiteit en ‘lerend vermogen’ zullen vertonen 
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- dat reguliere scholen meer bereidheid zullen tonen om zorgleerlingen op 
te nemen en er dus meer integratie zal zijn van zorgleerlingen 

- dat samenwerking plaatsvindt op lokaal niveau, leidend tot betere 
doorgaande lijnen en meer afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg 

- dat de kwaliteit van de zorg beter wordt en daardoor prestaties en 
welbevinden van zorgleerlingen vooruitgaan 

- dat de centrale overheid minder wordt belast met uitvoering en 
onderhoud van regels en er op politiek niveau minder sprake is van 
‘incidentenpolitiek’ 

- dat kosten zullen dalen door minder bureaucratie en efficiëntere inzet van 
middelen. 

 
Wat is de relatie tussen probleemdefinitie, beleidsdoel en instrumen-
ten? 
Op basis van onderzoeksliteratuur en op basis van argumenten die we bij 
respondenten in dit onderzoek hebben verzameld is nagegaan of het plausibel is 
dat het nieuwe beleid de geconstateerde problemen gaat oplossen. Omdat de 
uitwerking/concrete vormgeving van het beleid ligt in de handen van de 
schoolbesturen kan in veel gevallen nog niet goed voorspeld worden hoe het 
beleid in de praktijk gaat uitwerken. Er zijn daarom nogal wat punten waar geen 
ja/nee uitspraak mogelijk is over de kans dat een probleem wordt opgelost: er is 
dan zowel een positieve inschatting mogelijk (de verwachtingen van OCW 
komen uit) als een negatieve (de verwachtingen komen niet uit of het probleem 
wordt juist erger). 
Op basis van de analyse achten we het van de volgende problemen wel plausibel 
dat het nieuwe beleid een oplossing of verbetering brengt: 

• leerlingen die thuiszitten/moeilijk plaatsbare leerlingen  
• gebrek aan bestuurlijke verantwoordelijkheid voor samenwerking en 

coördinatie  
• gebrek aan bestuurlijke kracht van samenwerkingsverbanden 
• trage en ingewikkelde indicatietrajecten  
• inefficiënte toepassing van ambulante begeleiding 

Van de volgende problemen achten we dat daarentegen niet plausibel: 
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• tekorten in de deskundigheid van leerkrachten in het regulier onderwijs; 
te weinig zorgcapaciteit op basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs  

• te weinig doelgerichtheid en systematisch beleid op scholen voor 
speciaal onderwijs  

• de groei van het speciaal onderwijs/speciale onderwijsvoorzieningen 
• ouders die niet meewerken aan zorgindicaties/verwijzingen 

En van de volgende problemen is het onzeker of het nieuwe beleid positief 
uitwerkt (dus het probleem oplost) of juist negatief (dus het probleem 
instandhoudt of versterkt): 

• gebrek aan keuzevrijheid voor ouders 
• gebrekkige afstemming tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
• verkokering en belasting van scholen door het bestaan van verschillende 

beleidsprogramma’s met eigen structuren 
• wachtlijsten voor het speciaal onderwijs 
• te weinig keuzemogelijkheden in zorgaanbod, te weinig differentiatie  

 
Is deze relatie tussen probleemdefinitie, beleidsdoel en instrumenten 
weer te geven in de vorm van een causale keten? 
Met weergave in een causale keten wordt bedoeld dat het mogelijk is om de 
relaties de vorm te geven van ‘als-dan’ uitspraken en deze in logische middel-doel 
en oorzaak-gevolg reeksen te plaatsen. Voor de relatie tussen de beleidsdoelen en 
de beleidsinstrumenten bleek dit goed mogelijk, zij het dat het wel resulteerde in 
een vrij complex geheel, doordat de verwachte beleidseffecten van heel 
verschillende aard zijn. Voor de relatie tussen de probleemdefinitie en de 
beleidsdoelen en –instrumenten bleek dit problematisch vanwege het hierboven 
vermelde complexe karakter van de probleemdefinitie en de onzekerheid of het 
nieuwe beleid tot oplossing van (een aantal) problemen zal leiden. Om deze reden 
is de probleemdefinitie niet in de weergave van de causale ketens opgenomen (zie 
hoofdstuk 2, figuren 1 en 2).  
 
Hoe houdbaar zijn de veronderstellingen achter het nieuwe beleid? 
In het onderzoek is nagegaan in hoeverre de verschillende elementen van de 
probleemdefinitie empirisch houdbaar zijn, dat wil zeggen voldoende empirisch 
aangetoond blijkens onderzoek of andere schriftelijke bronnen. De conclusie 
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hieruit is dat voor de meeste onderdelen van de probleemomschrijving voldoende 
empirische steun te vinden is. Soms is die steun nog wat mager, omdat er nog 
maar weinig onderzoek naar is gedaan, maar dan zijn er toch wel reële 
aanwijzingen dat het probleem zich voordoet. Of het dan ook om een ernstig of 
omvangrijk probleem gaat is niet altijd duidelijk. Dit is soms vatbaar voor 
interpretatieverschillen.  
Verder is voor de vraag naar de houdbaarheid van beleidsveronderstellingen 
gekeken naar de mogelijkheid dat het beleid anders uitwerkt dan beoogd. Die 
mogelijkheid is zeker aanwezig, zo gaven we eerder al aan, omdat het gaat om 
open beleid waarvan de uitwerking grotendeels in andere handen ligt dan die van 
de beleidsontwerper. Hieronder vatten we samen op welke mogelijke risico’s 
gelet moet worden wanneer het beleid verder wordt uitgewerkt en ingevoerd.  
 

1. Onvoldoende samenwerking en onvoldoende deling van 
verantwoordelijkheid, mogelijk resulterend in groei van het aantal 
plaatsingen in speciale voorzieningen en dus in meer segregatie in plaats 
van integratie van zorgleerlingen. 

2. Nieuwe/verdere groei van het speciaal onderwijs, niet alleen als gevolg 
van 1 maar ook omdat plaatsing van zorgleerlingen in speciale scholen 
het meest tegemoet komt aan eventuele bezwaren van ouders van niet-
zorgleerlingen tegen plaatsing in een reguliere school, respectievelijk aan 
bezwaren van die school zelf. 

3. Gebrek aan bovenbestuurlijke regie, resulterend in te weinig 
samenwerking en daardoor te weinig afstemming en doorgaande lijnen 

4. Te weinig bestuurlijk vermogen bij schoolbesturen om de 
beleidsverwachtingen waar te maken; het risico dat de grote 
schoolbesturen eenzijdig hun wil zullen opleggen aan kleine besturen. 

5. Verschuiving van regelgeving; er is kans dat lokale regels de plaats gaan 
innemen van centrale regels. 

6. Minder keuzevrijheid voor ouders, als afspraken tussen besturen leiden 
tot het eenzijdig opleggen van een bepaald aanbod aan ouders. Of 
verschillen in keuzevrijheid, wanneer de afspraken tussen besturen er toe 
leiden dat in de ene regio meer geboden zal/kan worden dan in een 
andere. 
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7. Rechtsongelijkheid: de ene ouder is beter toegerust voor de 
onderhandeling school en bestuur dan de andere, en in de ene regio zal 
mogelijk meer aanbod of keuzevrijheid komen dan in de andere. Ouders 
hebben dan niet dezelfde toegang tot de beste/de gewenste zorg. De kans 
bestaat dat ouders dit aanvechten en daarvoor naar de rechter gaan 
(juridiseringsrisico). 

8. Budgetmaximalisatie: maximale benutting van mogelijkheden tot 
financiële vergoeding bij belanghebbende partijen (scholen, ouders), 
leidend tot oplopende kosten. Dit risico doet zich vooral voor bij een 
open-eindefinanciering (vergoeding van zorg via zorgbudgetten op basis 
van indicatie). 

9. Onvoldoende mogelijkheden voor toezicht op invulling van passend 
onderwijs, door gebrek aan bevoegdheden bij de inspectie, 
onduidelijkheid over de geadresseerde (wie neemt de 
verantwoordelijkheid voor de samenwerking?) en het ontbreken van een 
definitie voor passend onderwijs. 

10. Gebrek aan draagvlak. Op dit moment staat het onderwijsveld niet 
afwijzend maar wel gereserveerd en afwachtend tegenover het nieuwe 
beleid. Er is allereerst meer duidelijkheid gewenst over de punten 
waarover nu nog veel vragen bestaan. 

 
Aanzet voor evaluatie  
Voor de toekomstige evaluatie van het beleid is het van belang alert te zijn op 
zowel het optreden van beoogde effecten als niet-beoogde effecten. De mogelijke 
niet-beoogde effecten zijn in een aantal gevallen het omgekeerde van wat men wil 
bereiken en dus meetbaar/onderzoekbaar via dezelfde indicatoren. Verder moet 
onderscheid gemaakt worden tussen effect- en procesvragen op verschillende 
niveaus: leerlingen, ouders, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, 
schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs, lokale/regionale 
samenwerking en landelijke politiek en beleid. Hoofdstuk 6 bevat een eerste 
uitwerking van een evaluatie voor elk van deze niveaus. 
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1 Achtergrond en opzet van het onderzoek 
 
 
 
 
1.1  Inleiding 
 
Op 26 januari 2005 is in de Tweede Kamer gesproken over de evaluatie van de 
drie beleidsprogramma’s die gaan over zorgleerlingen en leerlingen met 
onderwijsachterstanden in het primair onderwijs: Weer Samen Naar School 
(WSNS), Leerling Gebonden Financiering (LGF) en Onderwijsachterstanden 
(OAB). Tijdens de kamerbehandeling van dit onderwerp heeft de Minister van 
Onderwijs en Wetenschap (OCW) aangegeven dat zij in deze evaluatie aanleiding 
ziet om een nieuwe weg in te slaan voor de inrichting van zorgstructuren in het 
onderwijs. In de beleidsbrief die aan de Tweede Kamer is gestuurd (Brief van de 
Minister van OCW, 2004) noemt zij daarvoor twee motieven. Het eerste is dat het 
zorgstelsel in het onderwijs nog knelpunten vertoont die om een oplossing 
vragen. Het tweede motief komt voort uit de bestuurlijke visie van de Minister. In 
die visie zijn de grenzen bereikt van wat de overheid via regelgeving kan 
bewerkstelligen en is het nodig om meer verantwoordelijkheid te leggen bij het 
onderwijsveld. In lijn met de algemene opvattingen van de Minister over de koers 
van het (funderend) onderwijs (Ministerie van OCW 2004a, 2004b), waarin 
centraal staat dat het onderwijsveld meer autonomie en vrijheid moet krijgen en 
de centrale sturing door de overheid moet worden verminderd, kiest de           
Minister ook voor het zorgstelsel voor een besturingsmodel waarin eigen 
verantwoordelijkheid en zelfsturing van scholen en schoolbesturen een grotere rol 
krijgen dan nu nog het geval is.  
De nieuwe weg die de Minister voor het zorgstelsel kiest, heeft, vanwege de 
koerswijziging die er aan ten grondslag ligt, de benaming herijking van het 
zorgbeleid gekregen. De kern ervan is dat niet via ‘reparatie’ van bestaande 
wetten en regels wordt geprobeerd om knelpunten in de zorgstructuur op te 
lossen, maar dat een nieuw model wordt ontwikkeld dat ruimte geeft aan alle 
betrokkenen om in overleg eigen oplossingen te vinden. 
In de Tweede Kamer is groen licht gegeven voor het verder uitwerken van dit 
voorstel. In lijn met de nieuwe sturingsfilosofie is er voor gekozen om dit te doen 
samen met het georganiseerde onderwijsveld (organisaties van schoolbesturen,
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vakbonden, ouderorganisaties en overkoepelende raden en verenigingen uit het 
veld van het speciaal onderwijs). Hiermee is uiting gegeven aan de wens van de 
Minister om de eigen verantwoordelijkheid van de sector aan te spreken.  
De onderwijsorganisaties van hun kant hebben aangegeven graag de 
verantwoordelijkheid voor de herijking op zich te nemen. Zij hebben vervolgens 
een overleg-groep ingesteld voor het ontwikkelen van voorstellen.  
Die groep heeft in de periode januari-augustus 2005 een aantal scenario’s en 
mogelijkheden verkend en eerste keuzes gemaakt voor constituerende principes 
voor het nieuwe zorgbeleid. Het resultaat daarvan is vastgelegd in het document 
‘Kaders voor flexibele leerlingenzorg’ (Overleggroep herijking zorg, 2005). Dit is 
aangeboden aan het Ministerie van OCW. De voorstellen van de overleggroep 
behelzen het volgende: 

1. In het nieuwe beleid krijgen schoolbesturen een onderwijszorgplicht. Dit 
houdt in dat ieder schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft een 
passend onderwijszorgarrangement aan te bieden aan iedere leerling die 
zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van 
dat bestuur is ingeschreven, ongeacht aard en omvang van de behoefte 
aan zorg van die leerling. Besturen hoeven niet alle mogelijke 
arrangementen zelf in huis te hebben (op de eigen school/scholen), maar 
moeten wel alles kunnen aanbieden. Daarvoor is samenwerking met 
andere besturen nodig. Voorgesteld wordt om die samenwerking ook 
onderdeel te maken van de zorgplicht 

2. De inhoudelijke invulling van de zorgplicht wordt door de overheid niet 
vastgelegd, maar overgelaten aan de besturen, ouders en andere belang-
hebbenden. Er zijn wel randvoorwaarden: er moet sprake zijn van 
samenwerking, zowel binnen het onderwijs als met partners daarbuiten 
(jeugdzorg, gemeente), en er moeten voldoende middelen beschikbaar 
zijn om de zorgplicht waar te maken. 

3. Het budget voor de uitvoering van de zorgplicht zou moeten komen uit 
twee bronnen: deels uit middelen die verstrekt worden via indicaties van 
zorgleerlingen (budget per geïndiceerde leerling) en deels uit 
zorgmiddelen die worden toegevoegd aan de lumpsum (algemene 
middelen voor uitvoering zorgbeleid op scholen). 

4. De invoering van het nieuwe beleid zou geleidelijk moeten plaatsvinden, 
via een groeimodel. Gewenst is aansluiting bij bestaande vormen van 
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samenwerking. Tijdens de invoeringsperiode zou gewerkt kunnen 
worden met het principe van verdiende autonomie: besturen die laten 
zien dat ze het (samen) goed hebben geregeld kunnen hun verzoek de 
gewenste ruimte krijgen om de leerlingenzorg op hun eigen manier in te 
richten.  

Vervolgens heeft het Ministerie een beleidsnotitie opgesteld: Vernieuwing van de 
zorgstructuren in het funderend onderwijs (Ministerie OCW, 2005b). Daarin zijn 
de hoofdlijnen geschetst van het gewenste nieuwe model voor het zorgbeleid. 
Hoewel in deze notitie wordt aangesloten bij de uitgangspunten die door de 
Overleggroep zijn geformuleerd, gaan de keuzes van het Ministerie nog een stap 
verder en wordt de herijking van het zorgbeleid nadrukkelijker gepositioneerd 
binnen de opvattingen van de Minister over nieuwe besturingsprincipes.  
De notitie bevat nog geen volledig uitgewerkt beleidsontwerp, maar presenteert 
wel de voornaamste pijlers van het nieuwe beleid en de argumenten voor de 
gemaakte keuzes. Het vormt een eerste stap in een proces waarin nog veel moet 
worden uitgewerkt. Bij de notitie is tevens een uitwerkingsagenda opgesteld voor 
de periode najaar 2005 – zomer 2006. Op basis van die uitwerking zal verdere 
besluitvorming plaatsvinden in de Tweede Kamer.  
 
De notitie maakt duidelijk dat het gaat om een ingrijpende herziening van het 
bestaande beleid. Er is sprake van een sterke koerswijziging met mogelijk 
verstrekkende gevolgen. Vanwege dit feit is door het Ministerie de wens geuit om 
een ex ante-evaluatie uit te laten voeren naar het voorgenomen beleid. Ex ante 
evaluatie, ook wel analytische evaluatie genoemd, is er op gericht om op basis 
van een analyse van relaties tussen doelen, middelen en beoogde effecten een 
oordeel te vellen over de kwaliteit van voorgenomen beleid. Het is een 
‘toekomstgerichte’ vorm van evalueren die gericht is op het expliciteren van 
vooronderstellingen in het beleid. Het doel van een ex ante evaluatie is het bieden 
van inzicht in de verwachte werkzaamheid van nieuw beleid en in de structuur 
van doelen en instrumenten. Op basis van een dergelijke evaluatie kan het 
beleidsontwerp worden aangescherpt, aangepast of kunnen risico’s van het 
ontwerp (beter) worden onderkend. 
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De onderzoekswens is ondergebracht in het programma van de BOPO1 en de 
opdracht tot uitvoering is in januari 2006 verstrekt aan het SCO-Kohnstamm 
Instituut. Het voorliggende rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek. 
 
 
1.2  Kenmerken van het nieuwe beleid 
 
Alvorens in te gaan op de opzet van het onderzoek geven we eerst een schets van 
de voornaamste kenmerken van het nieuwe beleid. De basis daarvoor vormt de 
genoemde notitie ‘Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend 
onderwijs’ van het Ministerie van OCW. We presenteren de beleidskeuzes hier 
summier, omdat in latere hoofdstukken uitvoeriger op verschillende aspecten 
wordt ingegaan. De schets in deze paragraaf is alleen bedoeld om duidelijk te 
maken wat het kader is voor de onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet. 
 
Knelpunten in de huidige zorgstructuur 
Zoals eerder vermeld vormen knelpunten in de huidige zorgstructuur één van de 
twee hoofdmotieven voor de ontwikkeling van het nieuwe beleid. De notitie 
vermeldt verschillende knelpunten en grijpt daarbij terug op de evaluatie van de 
beleidsprogramma’s WSNS, LGF en OAB. Centraal element in de bespreking 
van de knelpunten vormt de constatering dat de speciale leerlingenzorg in het 
funderend onderwijs in Nederland een complex, zeer gedifferentieerd stelsel van 
instellingen en regelingen is. Hoewel er de afgelopen decennia voortdurend 
gezocht is naar nieuwe wegen en structuren om aan iedere leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften passend onderwijs te bieden en daarbij het stelsel financieel 
beheersbaar te houden, kleven er naar de mening van de Minister van OCW nog 
veel bezwaren aan het vigerende zorgsysteem. Ondanks de differentiatie zijn er 
nog steeds leerlingen voor wie geen goed aanbod beschikbaar is of die niet 
(kunnen) worden geplaatst en daardoor noodgedwongen een periode thuis zitten. 
Verder is er, vooral door het systeem van indiceren in het LGF-beleid, sprake van 
bureaucratie en onwenselijk lange procedures, die bovendien ingewikkeld zijn 

                                                 
1 Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs, een bij de Nederlandse 
stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ondergebracht onderzoeksprogramma voor 
de beantwoording van beleidsvragen van OCW op het gebied van het basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs.  
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voor ouders. Ook de professionals in het onderwijs, vooral in het regulier 
onderwijs, zijn niet altijd goed op de hoogte van alle regelingen en 
mogelijkheden. Een ander knelpunt, eveneens in het LGF-beleid, is dat sommige 
reguliere scholen (te) terughoudend zijn in het aanbieden van zorg aan ouders en 
leerlingen en geneigd zijn geïndiceerde zorgleerlingen te weigeren. Dat komt 
deels voort uit gebrek aan bereidwilligheid, maar ook uit gebrek aan 
mogelijkheden (voorzieningen, deskundigheid) en regie (onduidelijk wie 
verantwoordelijk is). Verder wordt geconstateerd dat er weliswaar veel trajecten 
en soorten zorg beschikbaar zijn, maar dat de afstemming daartussen te wensen 
overlaat, zowel de afstemming binnen de onderwijssector zelf (bijvoorbeeld de 
overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs) als de afstemming 
tussen onderwijs en jeugdzorg. De oorzaken daarvoor zijn volgens de notitie 
‘verkokering’, starre centrale regelgeving die creatieve oplossingen van het 
onderwijsveld zelf in de weg staat en een te sterke aanbodgerichtheid van het 
zorgsysteem. 
Samengevat benoemt de notitie drie kernproblemen in de huidige zorgstructuur: 

• een te complex systeem met te veel bureaucratie en ondoorzichtigheid 
(“een woud van regels”) 

• onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en regie, met als gevolg 
leerlingen die thuis zitten of voor wie lang gezocht moet worden naar een 
geschikte plek in het stelsel (“leerlingen die tussen wal en schip vallen”) 

• gebrek aan afstemming en gebrek aan flexibiliteit, onder andere door 
belemmerende regelgeving, waardoor onvoldoende maatwerk wordt 
geleverd/kan worden geleverd. 

 
Kader voor oplossingen: een andere sturing 
Een gebruikelijke oplossing voor het opheffen van knelpunten, zo stelt de 
Minister in de notitie, is het maken van aanvullende regels. In dit geval wordt 
daar echter niet voor gekozen, men kiest juist voor een model met minder regels. 
Een belangrijk argument daarvoor is dat de bestaande hoeveelheid regels gezien 
wordt als een deel van het probleem. Meer regels zou betekenen nog meer 
complexiteit en daarmee mogelijk weer nieuwe problemen. De zorgbehoefte van 
leerlingen is zo verschillend dat geen enkel landelijk systeem ooit recht kan doen 
aan al deze verschillen, en dus acht de Minister verdere differentiatie en 
aanvulling van het systeem niet langer de juiste weg. De oplossing wordt gezocht 
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in minder regels en in een minder nadrukkelijke rol van de centrale overheid. Als 
er meer ruimte komt voor scholen om zelf een aanbod te ontwikkelen dat recht 
doet aan de mogelijkheden van leerlingen kan de wetgever volstaan met het 
scheppen van mogelijkheden (vooral financieel) en het houden van toezicht. Deze 
keuze maakt men niet alleen voor het zorgbeleid, het is het sturingsmodel dat de 
Minister voor het hele onderwijsbeleid voor ogen staat. Dit model is verwoord in 
de Beleidsnotitie Governance die in 2005 is aangeboden aan de Tweede Kamer 
(Ministerie van OCW, 2005a). Toepassing van dat model op het zorgbeleid 
betekent een overgang van een aanbodgerichte structuur naar een vraaggerichte 
structuur, waarin de (zorg)vraag van leerlingen centraal staat en het onderwijsveld 
de kans, maar ook de plicht krijgt om bij die vraag zelf een passend aanbod te 
creëren. 
 
Nieuwe instrumenten 
Het nieuwe beleid heeft als uitgangspunten: deregulering, meer flexibiliteit, meer 
duidelijkheid over verantwoordelijkheden, en meer houvast en eenvoudiger 
procedures voor ouders. De belangrijkste nieuwe instrumenten zijn: 
 
1. Zorgplicht 
Deze wordt opgelegd aan schoolbesturen: zij moeten ervoor zorgen dat alle 
zorgleerlingen passend onderwijs krijgen, op de eigen school/scholen of elders. 
De zorgplicht houdt in dat een school voor elke leerling die bij de school wordt 
aangemeld, nagaat of de gevraagde zorg op de eigen school kan worden geboden. 
Wanneer dat naar de mening van de school niet het geval is, is de school verplicht 
te regelen dat ouders en kind elders het gewenste aanbod kunnen krijgen. Bij die 
school moet dan ook daadwerkelijk plaatsing mogelijk zijn: het mag niet langer 
voorkomen dat ouders en kinderen van het kastje naar de muur worden gestuurd. 
Voor de ouders betekent de zorgplicht dus een plaatsingsgarantie, zij het niet 
altijd op de school van hun voorkeur. Zij hoeven niet meer zelf op zoek naar een 
passende school. 
 
2. Zorggewicht; bekostiging van zorg 
Leerlingen die behoefte hebben aan, respectievelijk recht hebben op specifieke 
hulp binnen het onderwijs krijgen een leerlinggewicht dat de school die de 
leerling plaatst recht geeft op de bekostiging van het aanbod voor die leerling, 
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passend bij de hulpbehoefte. Deze bekostiging stelt scholen en schoolbesturen in 
staat om goede voorzieningen te realiseren, naar keuze binnen het regulier 
onderwijs of binnen speciale voorzieningen. Die voorzieningen kunnen scholen 
voor speciaal (basis)onderwijs zijn, zoals die ook nu bestaan, maar ook andere 
vormen aannemen. Bijvoorbeeld specifieke hulpklassen binnen een school of een 
samenwerkingsverband van scholen, al dan niet met gedeeltelijke deelname aan 
lessen in een ‘gewone’ klas in de school. Gedacht wordt hierbij aan de vormen 
van speciale hulp die zijn ontwikkeld binnen het project Gewoon Anders in 
Almere. De leerlinggewichten vormen een nieuw bekostigingsprincipe: voortaan 
zullen geen instellingen meer gefinancierd worden (zoals nu nog het geval is bij 
de verschillende vormen van speciaal onderwijs), maar alleen leerlingen.  
Niet alle zorgleerlingen zullen geïndiceerd en dus via gewichten bekostigd 
worden. Voor ‘lichte gevallen’ (genoemd worden kinderen met dyslexie en lichte 
vormen van gedragsproblematiek) ontvangen scholen een basiszorgbudget, 
gebaseerd op het totale aantal leerlingen in de school. Voor leerlingen die wel 
geïndiceerd worden komt er één indicatietraject. 
 
3. Regionale steunpunten voor ouders, geschillenregeling, regionale platforms 
De ouders hebben de vrijheid om zelf een school te kiezen. Zij moeten daarvoor 
kunnen beoordelen of een school voor hun kind geschikt is, en zij moeten met de 
school kunnen overleggen (‘onderhandelen’) over het gewenste zorgaanbod. Om 
te bevorderen dat alle ouders zo goed mogelijk van de keuzevrijheid gebruik 
maken, worden regionale steunpunten ingericht waar ouders informatie en steun 
kunnen krijgen, en wordt een geschillenregeling ontworpen waarop ouders een 
beroep kunnen doen als zij menen geen goede behandeling te krijgen. Ook komen 
er regionale platforms waar scholen en besturen met elkaar overleggen over het 
onderwijs(aanbod). 
 
4. Toezicht op de vervulling van de zorgplicht en de kwaliteit van het geboden 

onderwijs 
In het nieuwe systeem krijgt de inspectie van het onderwijs de taak om na te gaan 
of schoolbesturen hun zorgplicht goed vervullen. Controle op het aantal 
‘thuiszittende’ leerlingen, door inspectie en leerplichtambtenaren, moet zicht 
bieden op het waarmaken van de plaatsingsgarantie. Verder moet de inspectie ook 
de geboden zorg inspecteren, naar inhoud en opbrengst. Het inspectietoezicht 
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vormt de noodzakelijke tegenhanger van de aan het onderwijsveld geboden 
vrijheid (autonomie moet samengaan met rekenschap afleggen). De zorgplicht is 
een bekostigingsvoorwaarde; als een school(bestuur) de zorgplicht niet vervult, 
kunnen er sancties volgen. 
 
Consequenties 
De consequenties van het nieuwe beleid zijn aanzienlijk. De huidige verschillen 
in bekostigingsgrondslag tussen regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs vervallen. Wettelijk hoeft geen onderscheid meer te worden  
gemaakt tussen regulier en speciaal onderwijs2. Scholen/schoolbesturen hebben 
de vrijheid zelf met de budgetten uit de leerlinggewichten (goede) 
voorzieningen/programma’s aan te bieden. Naarmate zij meer of minder 
geïndiceerde leerlingen opnemen zijn zij meer of minder speciaal in hun 
onderwijsaanbod. De verwachting is dat er meer verschillende vormen van 
geïntegreerd onderwijs ontstaan en ook nieuwe ‘arrangementen’ (bijvoorbeeld 
specifiek onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen in havo/vwo, 
combinatievormen van regulier en speciaal onderwijs, meer korte en tijdelijke 
trajecten). Of dat gaat plaatsvinden hangt af van de keuzes die schoolbesturen 
maken; besturen zijn vrij om te kiezen en kunnen dus ook kiezen voor behoud 
van bestaande voorzieningen. De aanname is wel dat schoolbesturen zullen 
samenwerken om de gewenste arrangementen te regelen in de eigen regio. Dat 
kan via de al bestaande samenwerkingsverbanden (de WSNS samenwerkings-
verbanden in het primair onderwijs en de samenwerkingsverbanden rond 
leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs), maar alleen wanneer daartoe 
vrijwillig wordt besloten. De huidige verplichtingen tot deelname aan een 
samenwerkingsverband verdwijnen.  
Verder geldt de zorgplicht voor alle leerlingen, dus voor alle 
toelatingsbeslissingen van scholen. Het heeft daardoor ook consequenties voor 
scholen die kampen met overaanmelding en een wachtlijst hebben. Zij zullen 
voor alle leerlingen die zij niet kunnen plaatsen (ook de niet-zorgleerlingen) aan 
ouders een passend alternatief moeten bieden. 
Voor de overheid betekent het nieuwe beleid dat men de inrichting van het 
onderwijs over moet laten aan de professionals in het veld en zich moet beperken 

                                                 
2 M.u.v. scholen voor auditief en visueel gehandicapte leerlingen. 
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tot het regelen van bekostiging, het formuleren van kwaliteitseisen en zo nodig 
het treffen van sancties. 
 
Verdere uitwerking 
De Minister onderkent dat er sprake is van een model met vergaande 
consequenties, en spreekt in de notitie over een ‘cultuuromslag’. Er is dan ook tijd 
nodig voor het maken van deze omslag. Gekozen is voor een invoeringsperiode 
van vijf jaar. Op de korte termijn moeten een aantal onderdelen van het beleid 
verder worden uitgewerkt. Dat geldt met name voor: 

• de structuur voor ondersteuning van ouders en de geschillenregeling  
• de bekostiging: uitgangspunt is dat het stelsel financieel beheersbaar 

blijft en geen extra geld kost ten opzichte van de huidige situatie 
• de indicering: voor welke leerling wel en voor welke niet; het 

uitgangspunt is dat een ‘indicatiecircus’ moet worden voorkomen. 
Verder wordt gekozen voor geleidelijke invoering. Dat houdt in dat besturen die 
nu al kunnen aantonen dat zij in staat zijn de zorgplicht waar te maken daarvoor 
de ruimte krijgen, maar dat onderwijsbrede invoering pas in 2010 aan de orde is. 
In de notitie is niet ingegaan op een ander element in de uitwerking, namelijk de 
informatie aan en raadpleging van het onderwijsveld. Daaraan is echter wel 
gewerkt na het verschijnen van de notitie. Concrete stappen daarin zijn geweest: 

• het inrichten van een website www.passendonderwijs.nl, waar allerlei 
informatie over het voorgenomen beleid te vinden is 

• het organiseren van enkele honderden bijeenkomsten in het land, voor 
scholen, schoolbesturen, ouders en overige betrokkenen (zoals 
coördinatoren van samenwerkingsverbanden of partners uit de 
jeugdzorg), waar uitleg is gegeven over de herijking van het zorgbeleid 
en waar gediscussieerd kan worden over lokale knelpunten en 
oplossingen (de ‘veldlijn’) 

• het organiseren van een beperkt aantal bijeenkomsten met vertegen-
woordigers van ouderorganisaties (de ‘ouderlijn’) 

• het beleggen van een beperkt aantal bijeenkomsten in vooraf gekozen 
regio’s waarin sprake zou kunnen zijn van ‘pilots’ 

• landelijk overleg van het georganiseerde onderwijsveld, ouder-
organisaties en OCW om een aantal aspecten van het nieuwe beleid 
verder uit te werken (de ‘kaderlijn’).  
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1.3 Probleemstelling en onderzoeksdoel 
 

Zoals eerder vermeld is het doel van een ex ante-evaluatie het doen van 
uitspraken over de kwaliteit van het voorgenomen beleid, gebaseerd op een 
analyse van vooronderstellingen en relaties tussen doelen, middelen en beoogde 
effecten (Becker, 1987; Hoogerwerf, 1984; Meijer, Meijnen & Scheerens, 1993) . 
Een alternatieve aanduiding van deze vorm van evalueren is daarom ook wel 
reconstructie van de beleidstheorie of programmatheorie (Leeuw, 2003). Een 
dergelijke analyse kan voor verschillende doelen worden ingezet: 

• in de fase van de beleidsvorming kan het de gedachten scherpen          
over de probleemdefinitie, de consistentie van de beleidskeuzes,            
de verwachte effecten en neveneffecten, eventuele beleidsalternatieven, 
de ‘acceptabiliteit’ van het beleid bij verschillende groepen actoren en de 
invulling van nog te beantwoorden ‘hoe-vragen’ 

• in de startfase van het beleid kan het dienen als voorstudie voor 
empirische evaluatie van het beleidsprogramma, door uit de analyse 
verwachtingen af te leiden over de implementatie en kernpunten 
(indicatoren) voor empirische evaluatie te identificeren. 

De opdracht was om het onderzoek zo in te richten dat beide doelen aan bod 
zouden komen. Dat impliceert een tweeledige opbrengst: 

(a) een analyse van de beleidstheorie achter het voorgenomen beleid  
(b) een voorstel voor verdere evaluatie van het voorgenomen beleid 

 
Bij de uitwerking van de onderzoeksopzet bleek dat de gangbare methodieken 
voor de uitvoering van een ex ante evaluatie niet in alle onderdelen gevolgd 
kunnen worden. Dat heeft te maken met de fase waarin het nieuwe beleid verkeert 
(veel is nog niet uitgewerkt en de beschikbare beleidsdocumenten zijn gering in 
aantal), maar ook met de gekozen beleidsfilosofie (een open beleid met 
invullingen die van locatie tot locatie en bestuur tot bestuur kunnen verschillen). 
Daarnaast heeft het nieuwe beleid enkele kenmerken die specifieke aandacht 
vragen in het onderzoeksplan. In het plan hebben we daarom de volgende 
overwegingen opgenomen:  

1. Omdat het beleid uitgaat van vraagsturing en ruimte geven aan het 
onderwijsveld, ligt er weinig vast wat betreft innovatiekenmerken. De 
uitkomsten van het beleid kunnen derhalve nog niet exact worden 
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getypeerd. Er moet rekening worden gehouden met verschillende 
mogelijke scenario’s en er is aandacht nodig voor het optreden van zowel 
gewenste als ongewenste/niet voorziene effecten. In de beschikbare 
beleidsdocumenten zijn de beleidsdoelen nog niet nauwkeurig 
geformuleerd. Duidelijk is wel dat die doelen op verschillende niveaus 
liggen de overheid, (de werking van) het zorgsysteem als element van het 
onderwijsstelsel, scholen, schoolbesturen, regionale verbanden, ouders en 
leerlingen. Een nadere verheldering en explicitering hiervan is nodig. 

2. Het voornaamste beleidsprincipe is in de beleidsvoornemens duidelijk 
gearticuleerd (zorg voor leerlingen via vraagsturing), maar nog niet in al 
zijn consequenties uitgedacht. Belangrijke, nog verder uit te werken 
kwesties zijn (zie ook de notitie over de uitwerkingsagenda, Ministerie  
Van OCW, 2005c): 
-  de inhoud van de zorgplicht: hoe ver zal/moet dat gaan?  
-  de indicatiestelling: hoe en voor elke groepen leerlingen? 
-  de toekenning van gewichten, eventuele differentiatie daarin,  

financiële beheersbaarheid 
-  het beleggen van verantwoordelijkheden 
- de inrichting en functie van het toezicht 
- de wijze waarop ouders worden geïnformeerd en begeleid in het  

vinden en beoordelen van goed onderwijsaanbod, de handelwijze bij  
ouders die zorg weigeren.  

Het doel van de ex ante-evaluatie is niet om deze uitwerkingsvragen te 
beantwoorden (dit is de taak van OCW en de onderwijsorganisaties), 
maar wel om de dilemma’s en keuzemogelijkheden op deze onderwerpen 
zichtbaar te maken.  

3. Het nieuwe beleid betekent een breuk met bestaande structuren, zonder 
dat er (vaste) nieuwe voor in de plaats worden gesteld. Dit zal 
onzekerheid veroorzaken, met mogelijk zeer verschillende reacties 
(vasthouden aan oude verworvenheden, strategisch anticiperen, creatief 
meedenken, e.d.). Het beleid heeft alleen kans van slagen als er sprake is 
van voldoende acceptatie bij verschillende groepen betrokkenen. Dit 
maakt het gewenst om in de ex ante-evaluatie een verkenning op te 
nemen van de manier waarop het nieuwe beleid wordt ‘ontvangen’ en 



Vernieuwing van zorgstructuren in het primair en voortgezet onderwijs 
 

 22

van de bij verschillende groepen betrokkenen aanwezige vragen, 
suggesties en punten van bezorgdheid. 

4. Een van de centrale gedachten in het nieuwe beleid is het (verder) 
vergroten van de keuzevrijheid van ouders. Verondersteld wordt dat 
ouders dit willen, en de vrijheid zo zullen en kunnen benutten dat er 
daadwerkelijk sprake is van vraagsturing. Recent is er van verschillende 
kanten op gewezen dat deze veronderstelling niet vanzelfsprekend opgaat 
(Schwartz, 2004; Hurenkamp & Kremer, 2005). Een grotere 
keuzevrijheid betekent ook een grotere verantwoordelijkheid voor een 
‘juiste’ keuze en de gevolgen daarvan. De keuzevrijheid betekent in het 
nieuwe stelsel ook keuzeplicht. Op andere beleidsterreinen dan het 
onderwijs, met name dat van de volksgezondheid, zijn recent 
vergelijkbare beleidskeuzes gemaakt en worden momenteel debatten 
gevoerd over voordelen en schaduwzijden. Duidelijk is dat het (moeten) 
maken van keuzes eisen stelt aan deskundigheid, tijd en motivatie van 
degenen die moeten kiezen (in dit geval ouders) en aan de informatie die 
beschikbaar moet zijn om een afgewogen keuze te kunnen maken. De 
relatie tussen ouders en professionals (leraren, directies, 
zorgcoördinatoren, indicatiecommissies) zal zeker niet minder 
gecompliceerd zijn dan in het huidige systeem, en er kunnen nieuwe 
ongelijkheden ontstaan tussen (groepen) ouders die wel en niet in staat 
zijn het verwachte keuzegedrag te vertonen en alle daarvoor relevante 
afwegingen te maken. In de ex ante evaluatie moet het voorgenomen 
beleid ook vanuit dit perspectief worden geanalyseerd.  

5. Op voorhand brengt het nieuwe beleid bepaalde risico’s met zich mee. Te 
denken valt aan juridisering (bijvoorbeeld ouders die gerechtelijke 
procedures beginnen om gewenste zorg af te dwingen) en aan strategisch 
gedrag van scholen en schoolbesturen (zoals budgetmaximalisatie of 
vermijden van risico’s). De ex ante-evaluatie moet ook dergelijke risico’s 
zichtbaar maken en de kans op het optreden ervan beoordelen. 

 
 
 
 
 



Achtergrond en opzet van het onderzoek 
 

 23

1.4 Opzet van het onderzoek 
 
Uitgaande van de hierboven geformuleerde vijf overwegingen is gekozen voor de 
volgende opzet van het onderzoek. 
 
1. Het beleid zoals bedoeld 
De eerste stap betreft het analyseren van het perspectief van de beleidsontwerpers. 
Met het oog op de reconstructie van de beleidstheorie zijn relevante documenten 
bestudeerd. Omdat het nieuwe beleid nog niet ver uitgewerkt is en er dus nog niet 
veel documentatie over beschikbaar is, is tevens een groepsinterview gehouden 
met enkele beleidsambtenaren van het Ministerie van OCW die nauw betrokken 
zijn bij de beleidsvoorbereiding. De aldus verkregen informatie is benut om een 
overzicht te krijgen van het beleidsprobleem, de beleidsdoelen en de 
beleidsinstrumenten vanuit de ogen van de beleidsontwerpers. Op basis hiervan is 
uiteengelegd wat de veronderstelde relaties zijn tussen probleemdefinitie, doelen, 
middelen en beoogde/verwachte effecten. Hieruit afgeleid is een eerste overzicht 
van mogelijke evaluatie-indicatoren.  
Omdat het onderzoek plaatsvond in het eerste halfjaar van 2006, zijn voor deze 
stap alleen beleidsdocumenten en verslagen van bijeenkomsten geanalyseerd uit 
de periode januari tot en met juni 2006. De uitwerkingsnotitie die in september 
2006 naar de Tweede kamer is gestuurd, is in deze rapportage dus niet meer 
verwerkt. Zie hiervoor de nabeschouwing. 
De resultaten van dit deel van het onderzoek staan in hoofdstuk 2. 
 
2. Kritische evaluatie 
De tweede stap is gericht op de analyse van de empirische onderbouwing van het 
beleid en het verkennen van mogelijke neveneffecten/niet beoogde effecten. Dit 
omvat twee elementen. Ten eerste is nagegaan of de probleemdefinitie van OCW 
past bij de uitkomsten van de brede evaluatie WSNS, LGF en OAB en voldoende 
empirisch ondersteund wordt (analyse op empirische houdbaarheid). Ten derde is 
onderzocht of het beleid tot onbedoelde en vooral eventueel ongewenste effecten 
zou kunnen leiden (analyse op neveneffecten/onbedoelde effecten).  
De bronnen voor deze stap in het onderzoek zijn de verschillende beleids-
documenten over het nieuwe beleid, onderzoeksrapportages en de uitkomsten van 
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twee panelbijeenkomsten en een aantal interviews die in het kader van het 
onderzoek zijn gehouden3.  
 
Het gaat om: 

• een panelbijeenkomst met wetenschappers die expertise hebben op het 
gebied van bestuur en beleid en/of beschikken over kennis van het 
zorgbeleid in het onderwijs 

• een panelbijeenkomst met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke 
bureaus van politieke partijen 

• interviews met specialisten op deelterreinen: inspectie, landelijke 
commissie toezicht indicatiestelling, vertegenwoordiger besturen-
organisatie, specialist indicaties zorgleerlingen, onderzoeker LGF-beleid 

De focus in dit deel van het onderzoek ligt in een kritische evaluatie van sterktes 
en zwaktes in de beleidstheorie. Verder is uit de inventarisatie van eventuele niet-
beoogde effecten een tweede set indicatoren voor evaluatie afgeleid.  
De uitkomsten van deze stap zijn te vinden in hoofdstuk 3.  
 
3.  Kernthema’s 
Vervolgens is meer in detail gekeken naar de posities van verschillende groepen 
betrokkenen in het nieuwe beleid en naar enkele centrale thema’s. Dat zijn: 

• de positie van schoolbesturen 
• de positie van ouders 
• indicatiestelling 
• toezicht 
• draagvlak 

Op elk van deze onderwerpen heeft een analyse plaatsgevonden van vragen, 
dilemma’s en mogelijke uitwerkingen van het nieuwe beleid. Tevens is op een 
aantal van deze onderwerpen een juridische verkenning uitgevoerd. Daarvoor is 
gebruik gemaakt van de expertise van Prof. Dr. P. Zoontjens. 
De bronnen voor deze stap in het onderzoek zijn de eerder genoemde interviews 
met specialisten op deelterreinen en, voor het onderdeel draagvlak, aanvullende 
interviews met praktijkdeskundigen in het onderwijsveld. Het gaat om enkele 
coördinatoren van samenwerkingsverbanden rond zorgbeleid in primair en 

                                                 
3  Een overzicht van voor het onderzoek geraadpleegde personen is te vinden in bijlage 1. 
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voortgezet onderwijs en de directeur van de Stichting Gewoon Anders in Almere. 
Verder zijn voor dit doel enkele bijeenkomsten bijgewoond die door OCW en de 
onderwijsorganisaties zijn georganiseerd in het kader van de veldlijn, de 
ouderlijn, de kaderlijn en de bijeenkomsten rond mogelijke pilots voor het nieuwe 
zorgbeleid. Tevens zijn verslagen van deze bijeenkomsten en verdere          
relevante publicaties bestudeerd die gepubliceerd zijn op de website 
www.passendonderwijs.nl.  
De resultaten van dit deel van het onderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 4. 
 
4. Internationale onderzoeksliteratuur 
Ervaringen in andere landen met vergelijkbaar beleid kunnen een belangrijke 
informatiebron zijn in een ex ante-analyse, vooral met het oog op het inschatten 
van mogelijke effecten. In het onderzoek is daarom een korte literatuurstudie 
opgenomen naar voorbeelden van zorgbeleid in het buitenland waarin 
vraagsturing een rol speelt. Daarvoor is een search verricht op enkele relevante 
literatuurdatabases aan de hand van geselecteerde zoektermen. Omdat uit de 
opbrengst bleek dat de feitelijke ervaring met modellen van vraagsturing gering is 
(de meeste literatuur was beschouwend van aard en niet empirisch), is afgezien 
van het oorspronkelijke voornemen om aanvullende interviews per telefoon of e-
mail te houden met specialisten in landen die ervaringen hebben met een systeem 
van vraagsturing. Vanwege het gebrek aan concrete ervaring verwachtten we 
daarvan geen meerwaarde. We hebben ons derhalve beperkt tot de studie van 
beschikbare literatuur. De opbrengst daarvan is te vinden in hoofdstuk 5. 
 
5. Mogelijkheden voor evaluatie 
Tenslotte zijn de mogelijkheden verkend voor een toekomstige evaluatie van het 
nieuwe beleid. De basis daarvoor vormen de indicatoren voor evaluatie die 
voortvloeien uit de analysestappen die gezet zijn in de hoofdstukken 2 en 3. In 
hoofdstuk 6 worden deze samengevat en geplaatst in een voorlopig voorstel voor 
de opzet van evaluatie-onderzoek. 
 
De afzonderlijke hoofdstukken bevatten geen samenvattingen. Wel staan, waar 
zinvol, samenvattende tabellen en overzichten met de voornaamste bevindingen. 
In een afsluitend hoofdstuk (hoofdstuk 7) worden de verschillende onderdelen 
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van deze studie bij elkaar genomen en worden over het geheel conclusies 
getrokken.  
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2 Het beleid zoals bedoeld: beleidsprobleem en 
beleidstheorie

 
 
 
 
2.1  Inleiding 
 
Nieuw beleid wordt niet zomaar ontwikkeld. Er is altijd een oorzaak of aanleiding 
en een probleem dat men wil oplossen: het beleidsprobleem. De eerste vraag die 
we hier willen beantwoorden is: voor welke probleem, of welke problemen, moet 
het nieuwe beleid een oplossing bieden? We beperken ons daarbij in dit 
hoofdstuk tot de wijze waarop de beleidsontwerper het probleem omschrijft, dat 
wil zeggen het Ministerie van OCW. Eventuele alternatieve of aanvullende 
probleemdefinities komen aan bod in het volgende hoofdstuk, evenals de 
reflecties van anderen op de probleemdefiniëring van OCW.  
Hier gaat het dus in de eerste plaats om de probleemanalyse van de overheid 
scherp te krijgen. Daarmee zetten we stap één in de reconstructie van de 
beleidstheorie: bepalen welk probleem moet worden opgelost (Hoogerwerf, 1984; 
Leeuw, 2003). Vervolgens komen ook drie volgende stappen aan bod die 
gebruikelijk zijn bij reconstructie van beleidstheorie, namelijk: 

• bepalen van welke gedragsmechanismen wordt verwacht dat ze het 
probleem oplossen 

• zoeken naar uitspraken over het waarom; redeneringen vastleggen over 
de relatie tussen probleemdefinitie, beleidsdoel en beleidsinstrumenten 

• deze redeneringen herformuleren tot ‘als-dan’ beweringen en causale 
schakels tekenen. 

Bij elkaar leveren deze stappen het beeld op van het beleid zoals bedoeld. Tevens 
wordt dan zichtbaar welke evaluatie-indicatoren gekozen zouden kunnen of 
moeten worden om in toekomstig onderzoek te kunnen bepalen of het beleid leidt 
tot de beoogde effecten. 
Daarmee is de reconstructie van de beleidstheorie echter nog niet compleet.  
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Onderdelen hiervan zijn namelijk ook: 
• op basis van wetenschappelijke literatuur uitspraken doen over de 

houdbaarheid van de beleidsveronderstellingen (= kritische evaluatie) 
• voorspellingen doen over de kans dat de beoogde effecten bereikt worden 

en over mogelijke neveneffecten 
Deze stappen komen aan bod in hoofdstuk 3. 
 
 
2.2  Probleemdefinitie van de beleidsontwerper 
 
De officiële weergave van het beleidsprobleem volgens de beleidsontwerper is te 
vinden in de al vermelde notitie ‘Vernieuwing van de zorgstructuren in het 
funderend onderwijs’ (zie 1.2). Dit is een notitie van het Ministerie van OCW, die 
we hier beschouwen als de centrale actor in het beleidsontwerp. Het Ministerie is 
echter niet de enige actor. Zoals eerder aangegeven is het georganiseerde 
onderwijsveld (besturenorganisaties, onderwijsvakbonden) door het Ministerie in 
een vroegtijdig stadium betrokken bij de beleidsontwikkeling en het veld speelt 
ook een grote rol bij de uitwerking van het beleid. In feite dragen de 
onderwijsorganisaties voor die uitwerking zelfs de primaire verantwoordelijkheid. 
Als georganiseerd ‘kader’ zijn ze nauw betrokken geweest bij de voorbereiding 
van het globale beleidsontwerp (zie hoofdstuk 1) en ze vullen ook zelf de 
verschillende elementen in van dat globale ontwerp. De onderwijsorganisaties 
hebben echter geen grote rol gespeeld in de probleemdefinitie, zo blijkt uit 
verslagen van bijeenkomsten in de kaderlijn en enkele interviews die we in dit 
onderzoek hebben gehouden met personen die nauw bij dit proces betrokken zijn 
geweest1. Men vond elkaar snel op globale wensen als ‘bestaande knelpunten in 
het zorgstelsel oplossen’, ‘overbodige regels opruimen’, ‘goede zorgketens 
mogelijk maken’ en ‘verantwoordelijkheid bij schoolbesturen leggen’ en heeft 
zich vervolgens vooral geconcentreerd op de invulling en uitwerking van het 
nieuwe beleid. 
De definitie van het beleidsprobleem is dus meer afkomstig van het Ministerie 
van OCW en daarom wordt die hier als uitgangspunt genomen.  
 
                                                 
1 Onder andere de secretaris van de Overleggroep Organisatie van de zorg; een bestuurder van 
een van de deelnemende besturenorganisaties; beleidsambtenaren van OCW 
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We baseren ons voor de probleemdefinitie op drie bronnen: 
(1) de beleidsbrief van de Minister bij de brede evaluatie WSNS, LGF en 

OAB 
(2) de beleidsnotitie ‘Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend 

onderwijs’ 
(3) een groepsinterview met beleidsambtenaren bij OCW die nauw 

betrokken zijn bij de herijking van het zorgbeleid. In dit interview is 
expliciet gevraagd wat naar de opvatting van de beleidsambtenaren de 
problemen zijn die met het nieuwe beleid moeten worden opgelost. 

 
Elk van deze bronnen bevat uitspraken over knelpunten en problemen die zich 
volgens het Ministerie in de huidige situatie voordoen in het onderwijs aan 
zorgleerlingen en die dus de aanleiding vormen tot de herijking van het beleid. In 
tabel 1 zijn deze uitspraken bij elkaar gezet. Bij elke uitspraak (elk probleem) is 
vermeld in welke bron/bronnen het is aangetroffen en welk ‘bewijs’ door het 
Ministerie is aangevoerd voor het bestaan van dit probleem. Bij een deel van de 
uitspraken verwijst het Ministerie voor de onderbouwing naar 
onderzoeksrapporten of rapportages van de inspectie. Bij een ander deel ontbreekt 
zo’n verwijzing. Uit het interview met de beleidsambtenaren valt op te maken dat 
het in die gevallen gaat om ‘signalen die het Ministerie bereiken’.  
 
Tabel 1 Overzicht van knelpunten in de zorgstructuur die worden genoemd als onderdeel 

van het beleidsprobleem 
Knelpunt Bron Gebaseerd op 
Het didactisch handelen van leerkrachten ten 
aanzien van zorgleerlingen is nog onvoldoende; het 
zorgbeleid is nog niet genoeg geland in de klas 

(1)  Bevinding evaluatie WSNS 

De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs (sbao) 
schiet tekort ten aanzien van leerlingenzorg, 
kwaliteitszorg en lesmethoden 

(1) 
(3) 

Bevinding Inspectie van het 
onderwijs 

De samenwerkingsverbanden WSNS werken nog te 
weinig met beleidscyclus en kengetallen; er is ook 
een probleem met de bestuurskracht van de 
samenwerkingsverbanden 

(1) Bevinding evaluatie WSNS 
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Vervolg tabel 1 
De omvang van het sbao neemt af, maar die van het 
speciaal onderwijs (so) neemt toe. Het zijn geen 
communicerende vaten, de groei van het so is een 
autonome ontwikkeling en een punt van zorg. Dat 
geldt vooral voor de groei van cluster 4 (scholen 
voor leerlingen met gedragsproblemen) 

(1) 
(3) 

Bevinding evaluatie WSNS; 
ook gebaseerd op cijfers 
LCTI2 

De keuzevrijheid van ouders in het LGF beleid is 
nog niet optimaal. De ondersteuning van ouders kan 
beter en het toelatingsbeleid van scholen beperkt in 
de praktijk soms het recht op plaatsing in de school 
van keuze.  Scholen laten geïndiceerde zorg-
leerlingen niet altijd toe. 

(1) 
(2) 

Bevinding evaluatie LGF 

De indicatiestelling voor LGF verloopt objectief en 
zorgvuldig, maar de procedures zijn traag en 
bureaucratisch 

(1) 
(2) 
(3) 

Bevinding evaluatie LGF 

De ontwikkeling van autochtone achterstands-
leerlingen stagneert; zij lopen hun achterstand niet/te 
weinig in  

(1) Bevinding evaluatie OAB 

Te veel zorgleerlingen moeten op een wachtlijst 
staan alvorens zij op een andere school geplaatst 
kunnen worden; sommige kinderen zitten zelfs enige 
tijd thuis (vooral leerlingen met gedragsproblemen).  

(1) 
(2) 

 

WSNS, LGF en OAB zijn verschillende systemen 
omdat er sprake is van  verschillende doelen en 
doelgroepen. In de praktijk heeft men hier last van, 
er is sprake van verkokering. De complexiteit voor 
het veld is groot, evenals de belasting (elk systeem 
heeft eigen administratieve lasten, monitoring en 
verantwoording) 

(1) Bevinding brede evaluatie; 
ook opbrengst 
Koersgesprekken3 

Het stelsel van speciale voorzieningen is te complex, 
met name de vele regels voor toelating en bekost-
iging. Het toeleidingstraject is ondoorzichtig en 
duurt te lang, wordt door ouders maar ook door 
verwijzende scholen ervaren als ‘een woud van 
regels’. 

(2) 
(3) 

 

                                                 
2 Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling; de commissie die toezicht houdt op de 
rechtmatigheid en kwaliteit van beschikkingen die recht geven op leerlinggebonden 
financiering en plaatsing in het so 
3 Bij de voorbereiding van de beleidsdocumenten Koers Primair Onderwijs en Koers 
Voortgezet Onderwijs heeft een gesprekkenronde plaatsgevonden met het onderwijsveld over 
ervaren problemen op de werkvloer 
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Vervolg tabel 1 
Er is onduidelijkheid over de regie/de 
verantwoordelijkheid als het gaat om plaatsing van 
zorgleerlingen 

(2)  

De afstemming tussen voorzieningen en 
zorgtrajecten schiet tekort. Overgangen zijn in het 
onderwijs slecht geregeld , met name tussen po 
(primair onderwijs) en vo ( voortgezet onderwijs). 
De afstemming onderwijs-jeugdzorg is niet goed.  
Ook binnen het so is de afstemming niet altijd goed 
(bijvoorbeeld tussen cluster 3 en 4); hetzelfde geldt 
voor de afstemming tussen het so en de arbeidsmarkt 

(2) 
(3) 

 

Nieuwe initiatieven voor het flexibeler of 
thuisnabijer regelen van de zorg (meer maatwerk) 
stuiten af op starre regelgeving 

(2) 
(3) 

 

Sommige ouders werken niet mee aan verwijzings- 
of indiceringsprocedures 

(3)  

Verbeterprojecten zoals Herstart, Rebound, Op de 
rails hebben ieder een eigen 
bekostigingssystematiek en veroorzaken 
administratieve last voor scholen 

(3)  

Scholen hebben een beperkte zorgcapaciteit, kunnen 
maar een bepaald percentage zorgleerlingen aan. 
Sommige scholen willen ook niet het predicaat 
‘zorgschool’ krijgen. 

(3)  

De ambulante begeleiding van sbao en so is 
onhelder (type hulp) en (te) kostbaar (veel reistijd) 

(3)  

Het aantal (geïndiceerde) zorgleerlingen in het vo is 
hoger dan in het po; het vo klaagt over niet 
onderkennen van problemen bij leerlingen in het po 

(3)  

 
Het eerste dat opvalt in tabel 1 is dat het aantal genoemde knelpunten erg groot is 
en dat er tevens sprake is van een grote diversiteit. Een eerste constatering kan 
derhalve zijn dat het nieuwe beleid geacht wordt een veelheid aan problemen op 
te lossen.  
Wat verder opvalt is dat in de bronnen (2) (notitie Vernieuwing van de 
zorgstructuren) en (3) (gesprek met beleidsambtenaren) veel problemen worden 
genoemd waarvoor geen expliciet ‘bewijs’ is aangedragen. Toch zijn het juist 
deze problemen die men met het nieuwe beleid wil oplossen. We kunnen hieruit 
afleiden dat een belangrijk doel van het nieuwe beleid is het opruimen van 
knelpunten waar het Ministerie zelf last van heeft, respectievelijk waarover men 
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zelf bezorgd is. Verdere verduidelijking hiervan komt aan bod in de volgende 
paragraaf, waarin het centrale motief voor het nieuwe beleid wordt besproken.  
 
2.2.1  Motief nieuw beleid 
De problemen die genoemd zijn in tabel 1 vormen alleen een opsomming: het zijn 
alle knelpunten die door bronnen binnen OCW genoemd worden als onderdeel 
van problemen in de zorgstructuur in het onderwijs. Niet alle knelpunten spelen 
echter in de analyse van het beleidsprobleem door het Ministerie een belangrijke 
rol. In die analyse worden bepaalde knelpunten sterker benadrukt dan andere en 
wordt ook gezocht naar een achterliggende structuur. Uit de drie genoemde 
bronnen blijkt dat het centrale element in die analyse de vaststelling is dat het 
zorgstelsel zelf de voornaamste oorzaak van de knelpunten is. De volgende 
kenmerken van dat stelsel worden daarbij naar voren gebracht.  
 
In de eerste plaats wijst men op de verkokering die voortvloeit uit het geheel van 
speciale onderwijsvoorzieningen (veel verschillen soorten scholen met elk hun 
eigen doelgroep) en uit de systeemscheidingen tussen primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Die verkokering ziet men als één 
van de oorzaken van het feit dat er sprake is van wachtlijsten en leerlingen die 
thuis zitten en geen onderwijs volgen. Gebrekkige communicatie en afstemming 
zijn factoren die hierbij een rol spelen, maar ook de huidige regels voor toelating 
van leerlingen. Scholen beoordelen individueel of een aangemelde leerling 
toelaatbaar is en bij afwijzing zijn het de ouders van de leerling zelf die op zoek 
moeten naar een nieuwe school. Bij moeilijk plaatsbare leerlingen is het daardoor 
niet helder wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de zorg voor die leerlingen, 
omdat leerlingen kunnen worden ‘doorgeschoven’. In de termen van de Minister: 
“Tegenover de leerplicht van de leerlingen wordt geen recht op onderwijs 
gerealiseerd” (Beleidsbrief naar aanleiding van de evaluatie WSNS-LGF-OAB, 
2004). 
 
In de tweede plaats wijst men op de grote complexiteit van het stelsel. Dat wordt 
niet alleen veroorzaakt door verkokering en systeemscheiding, maar ook door het 
feit dat er in de loop van de tijd verschillende beleidsprogramma’s zijn ontworpen 
voor zorgleerlingen die elk een eigen doelgroep, organisatie en dynamiek kennen. 
Het gaat om WSNS, LGF en OAB, maar ook om de leerlingenzorg in het 
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voortgezet onderwijs, waaraan speciale indicatietrajecten verbonden zijn voor het 
leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo en het praktijkonderwijs. Hoewel er 
voldoende legitimering aanwezig is voor (het onderscheid tussen) de 
afzonderlijke beleidsprogramma’s (Onderwijsraad, 2001; Frissen, 2004; 
Ministerie OCW, 2004c), vormen de verschillende organisatievormen die 
gekozen zijn voor de beleidsprogramma’s wel een belasting voor het 
onderwijsveld. Ze leiden namelijk elk tot eigen vormen van overleg, eigen regels 
en procedures, eigen vormen van verantwoording en monitoring.  
 
In de derde plaats wordt het stelsel bureaucratisch genoemd. Er zijn erg veel 
regels, veel regels zijn ingewikkeld (vooral over toelating en indicatie, zie voor 
illustratie Den Dulk & Van Petegem, 2005) en het gebrek aan afstemming maakt 
dat procedures voor plaatsing van leerlingen soms erg traag verlopen. Ouders 
kunnen in dit ‘woud van regels’ maar met moeite hun weg vinden en ook voor de 
scholen is het een grote opgave om de juiste weg te vinden en ouders adequaat te 
adviseren en ondersteunen. Vooral het verschijnsel dat ouders en leerlingen soms 
meermalen een traject van onderzoek en indicatie moeten doorlopen voordat de 
juiste plek in het stelsel gevonden is, wordt onwenselijk genoemd (een 
‘testcircus’). “Dat kan én moet beter georganiseerd worden” (Notitie Vernieuwing 
van de zorgstructuren, 2004).  
 
In de vierde plaats wordt gewezen op de beperkte sturingsmogelijkheden van de 
overheid. Volgens het Ministerie vormen nieuwe regels geen oplossing meer voor 
de geconstateerde knelpunten, omdat de regeldichtheid al zo hoog is en regels 
(vooral bekostigingsregels) ook nu al in de praktijk soms belemmeringen vormen 
voor het efficiënt en effectief organiseren van de juiste zorg. Verwijzend naar de 
studie van Frissen (2004) wordt gesteld dat er grenzen zijn aan de maakbaarheid 
van de samenleving door de overheid, dat het onderwijs een veel te complex 
beleidsterrein is om te mogen verwachten dat centrale doelen via centrale sturing 
bereikt kunnen worden en dat meer verwacht kan worden van een stelsel dat een 
variëteit in oplossingen toelaat en de verantwoordelijkheid daarvoor laat bij de 
professionals in het onderwijsveld.  
 
De algemene conclusie die door het Ministerie uit deze analyse wordt getrokken 
is dat het tijd is voor een omslag in het beleid. Omdat het organiseren van 
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samenwerking en passende zorg niet door de overheid kan worden afgedwongen 
en er grenzen zijn aan de effectiviteit van regelgeving, acht men het nodig een 
andere weg in te slaan. De oplossing wordt gezocht in een ‘paradigmawisseling’ 
naar een structuur waarbij de overheid zich beperkt tot het bieden van zo globaal 
mogelijke kaders en er decentraal ruimte komt voor eigen invulling van het 
beleid. De overtuiging bestaat dat het oplossen van knelpunten met nieuwe regels 
een weg zonder eind is en alleen maar zal leiden tot nog meer belasting van het 
veld, zonder garantie dat het doel (‘passend onderwijs voor elke leerling’) bereikt 
wordt. Het antwoord wil men daarom laten komen uit (verdere) deregulering en 
vergroting van de autonomie van scholen, in de verwachting dat dat gaat leiden 
tot meer maatwerk. “We kunnen beter kiezen voor een andere vorm van sturing, 
waarin scholen de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om zélf een aanbod te 
ontwikkelen dat recht doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen” 
(Notitie Vernieuwing van de zorgstructuren, 2004). 
 
2.2.2 Achterliggend kader: een nieuwe besturingsfilosofie 
De richting waarin OCW de oplossingen zoekt voor de knelpunten in de 
zorgstructuur wordt niet alleen bepaald door de analyse van de problemen in deze 
structuur, maar ook door de algemene opvattingen die de Minister heeft over 
bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs en de rol van de overheid. Die 
opvattingen zijn verwoord in de Beleidsnotitie Governance: Ruimte geven, 
verantwoording vragen en van elkaar leren (Ministerie OCW, 2005a). Voor een 
goed begrip van de keuzes die gemaakt worden voor het zorgbeleid geven we hier 
de hoofdgedachten uit deze beleidsnotitie kort weer. 
Het uitgangspunt in de notitie Governance is de gedachte dat de bestaande 
bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs niet meer passen bij de huidige tijd en 
dat modernere vormen van sturing en verantwoording nodig zijn. Met dit 
uitgangspunt sluit het Ministerie aan bij een studie van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid over de kwaliteit, doelmatigheid en 
toegankelijkheid van maatschappelijke dienstverlening (WRR, 2004). De studie 
van de WRR handelt onder meer over de vraag wie verantwoordelijk is voor de 
kwaliteit van publieke diensten en welke ruimte instellingen en professionals 
moeten of mogen krijgen voor het zelf zorgdragen voor die kwaliteit. De Raad 
pleit voor een systeem dat de verantwoordelijkheid van professionals en hun 
organisaties versterkt, maar dat ook voorziet in correcties als die 
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verantwoordelijkheid niet wordt waargemaakt. Die correcties moeten enerzijds 
komen van de maatschappelijke tegenspelers voor de betreffende groep 
professionals (cliënten, gebruikers, belanghebbenden), anderzijds van de 
overheid. De overheid legt daartoe de professionals de verplichting op tot het 
geven van informatie en zet die verplichting in als bekostigingsvoorwaarde. 
Verder moet de overheid volgens de Raad proportioneel (of selectief) extern 
toezicht uitoefenen, naast het interne toezicht dat organisaties en instellingen zelf 
dienen te organiseren. Het fundament van het systeem dat de WRR voorstaat ligt 
in het vertrouwen dat gesteld wordt in het vermogen en de intenties van 
professionals om zelf zorg te dragen voor goede dienstverlening en zich daarover 
te verantwoorden tegenover de direct belanghebbenden. Het wordt gesteld 
tegenover een systeem dat gebaseerd is op sterke overheidscontrole. De Raad is 
van mening dat die in de huidige praktijk te veel op de voorgrond staat en een 
doel in zichzelf is geworden, ten koste van veel publiek geld en zonder zicht op 
het bereiken van het eigenlijke doel: verbetering van de kwaliteit van 
dienstverlening. 
Geïnspireerd door deze gedachtegang analyseert de Minister in de notitie 
Governance de huidige bestuurlijke praktijk binnen de onderwijswereld en komt 
tot de volgende constateringen: 

• De huidige bestuurlijke rolverdeling is te veel gericht op controle en het  
 voorkomen van incidenten. Dit leidt tot risicomijdend gedrag, 

conformisme en overdreven aandacht voor standaarden en procedures. 
Het gaat ten koste van de creativiteit en eigen visies van docenten en 
bestuurders en van het leveren van ‘maatwerk’ aan leerlingen en ouders.  

• De interactie tussen onderwijsgevenden en hun managers en organisaties 
is te formeel. Dat leidt tot wantrouwen, waar juist betrokkenheid gewenst 
is. 

• De bestuurlijke schaalvergroting die in het onderwijs heeft plaats-
gevonden (door besturenfusies) heeft wel geleid tot meer bestuurlijke 
slagkracht, maar heeft als keerzijde afnemende keuzevrijheid en invloed 
van ouders en leerlingen en verdwijning van ‘de menselijke maat’, onder 
meer doordat de afstand tussen bestuur en school toeneemt. 

• In de politiek bestaat de neiging om incidenten te beantwoorden met 
nieuwe regels of nieuw beleid, omdat de oorzaak van die incidenten 
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wordt gezocht in falen van het systeem. Voortdurende ingrepen in het 
systeem leiden echter tot onrust en wantrouwen op de werkvloer.  

De aldus geschetste praktijk van te veel formalisme en te veel wantrouwen wil de 
Minister keren door te kiezen voor “een stelsel waarin vertrouwen de boventoon 
voert”. Twee ambities spelen in deze keuze een rol: de wens om meer ruimte te 
geven aan de professionals in het onderwijs, en de wens om een betere relatie 
tussen onderwijs en maatschappelijke omgeving te bewerkstelligen. De overheid 
moet daartoe dereguleren, en zo min mogelijk doelen en structuren opleggen aan 
het onderwijsveld. In de notitie Governance wordt vervolgens een 
besturingsmodel geschetst waarin: 

• schoolbesturen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en eigen keuzes 
mogen maken 

• schoolbesturen zich over die keuzes verantwoorden door gegevens over 
resultaten beschikbaar te stellen  

• de overheid kwaliteitseisen stelt en toezicht uitoefent op de kwaliteit, de 
toegankelijkheid en de pluriformiteit van scholen en instellingen (“het 
gaat immers om geld van de belastingbetaler”) 

• de overheid bovendien prioritaire doelen kan stellen die voortvloeien uit 
maatschappelijke problemen en daarover afspraken kan maken met de 
organisaties in het onderwijs, echter zonder verplichting 

• de overheid geen rechtstreekse interventies pleegt, tenzij er sprake is van 
ernstig falen 

• kwaliteitsverbetering wordt bereikt doordat alle betrokkenen de 
bereidheid hebben tot leren, en kennis over goede en slechte voorbeelden 
actief wordt verspreid. 

Deze schets laat zien dat de richting die in het nieuwe zorgbeleid gekozen wordt 
past in de besturingsfilosofie van de Minister. Omdat in die filosofie wordt 
uitgegaan van nieuwe principes die een breuk betekenen met bestaande 
verhoudingen, wordt hiermee ook duidelijk waarom de gewenste veranderingen 
in het zorgbeleid worden getypeerd als  ‘paradigmawisseling’ en ‘herijking’. In 
feite heeft het Ministerie met het herijking zorg beleid gekozen voor een eerste 
concrete invulling van de beschreven governancefilosofie en voor het toepassen 
van een zorgplicht. Daarover in het volgende meer. 
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2.2.3  Het begrip zorgplicht 
In de notitie Governance wordt ook melding gemaakt van de wens om in het 
nieuwe sturingsmodel gebruik te gaan maken van zorgplichten. Een zorgplicht is 
een algemeen juridisch beginsel, dat de Minister wil gebruiken om in het 
onderwijs rechten en plichten van scholen en schoolbesturen te regelen. Voor de 
toepassing daarvan op het zorgbeleid in het onderwijs is een verkenning 
uitgevoerd door een projectgroep van ambtenaren en enkele externe specialisten. 
De opdracht was om te onderzoeken of het werken met zorgplichten in het 
primair onderwijs haalbaar is en kan bijdragen aan vermindering van complexe 
regelgeving. De verkenning heeft geresulteerd in het rapport Zorgplicht-
bepalingen in het primair onderwijs (Projectgroep ZPO, 2005). In het rapport 
worden zorgplichtbepalingen aangeduid als de juridische uitdrukking van de door 
de Minister gewenste paradigmawisseling. Het gaat om bepalingen die 
betrokkenen in algemene bewoordingen verplichten om zorg te betrachten ten 
aanzien van bepaalde belangen. De kern van de zorgplicht is dat degene tot wie 
de norm is gericht (normadressaat) ruimte heeft voor gedragsalternatieven om het 
bepaalde belang te beschermen. Het wenselijke gedrag wordt niet 
voorgeschreven, maar alleen de zorg die tot dat gedrag moet motiveren. Aan de 
zorgplichtbepaling worden verder alleen enkele aanvullende, proceduregerichte 
bepalingen en toezichtbepalingen geformuleerd. 
De projectgroep beschrijft enkele voordelen van het hanteren van zorgplichten. Er 
wordt van  verwacht dat het de eigen verantwoordelijkheid van burgers activeert, 
dat het regeldruk vermindert (er zijn geen gedetailleerde regels meer nodig) en dat 
het voorkomt dat regelingen steeds opnieuw moeten worden aangepast. Dat 
laatste is van belang omdat de moderne samenleving zich snel ontwikkelt en 
regels dus al gauw achterhaald zijn. Door, via zorgplichtbepalingen, de 
aanpassing aan maatschappelijke ontwikkelingen over te laten aan direct 
betrokkenen kan de overheid zichzelf veel werk besparen en worden de 
mogelijkheden voor uitvoering van de toegekende opdracht flexibeler. Andere 
voordelen zijn dat de professionaliteit van uitvoerders beter tot zijn recht komt en 
er ruimte komt voor maatwerk en diversiteit. 
Aan de andere kant signaleert de projectgroep ook enkele risico’s. Die worden 
voornamelijk veroorzaakt door de onbepaaldheid van de norm. Omdat zorgplicht 
gedragsalternatieven toelaat, staat niet langer centraal vast hoe moet worden 
gehandeld en welke doelen moeten worden bereikt. Dat kan in de praktijk 
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betekenen dat de diversiteit aan oplossingen te groot wordt (‘een ratjetoe’). Ook is 
het gedrag van de rijksoverheid niet langer voorspelbaar en daarmee minder 
controleerbaar. Dit  kan er zelfs toe leiden dat de  macht van de overheid groter 
wordt in plaats van kleiner.  Een ander risico is dat, doordat betrokkenen zelf de 
norm gaan invullen en zelf instrumenten moeten ontwikkelen, burgers/uitvoerders 
zelf weer regels gaan opstellen, met als mogelijk gevolg overregulering door het 
veld zelf in plaats van door de overheid. Verder wijst de projectgroep op de kans 
dat partijen niet tot overeenstemming  komen en er geschillen moeten worden 
beslecht. 
De voordelen tegenover de nadelen afwegend, komt de projectgroep tot het advies 
om te kiezen voor het hanteren van zorgplichten en daarmee een nieuwe weg in te 
slaan. Het oude beleid heeft nadelen, het nieuwe ook, maar dat is inherent aan 
beleid maken: elk beleid kent immers mogelijkheden én risico’s. De risico’s 
horen erbij en de beleidsmakers moeten die durven nemen, aldus de projectgroep 
(‘bij winst hoort ook verlies’). Ze wijst erop dat een te sterke gerichtheid op het 
afdekken van risico’s nieuwe kansen zal blokkeren en dat de overheid ervoor 
moet waken om niet bij het eerste incident weer te vervallen in ‘maatregelen 
nemen’. Vragen om maatregelen hoort volgens de projectgroep bij de gewoonten 
in de politiek.  Weliswaar heeft de politiek zich op het niveau van wenselijk 
beleid uitgesproken voor deregulering en voor vergroting van ruimte voor 
onderwijsinstellingen, maar de bestaande  attitude is daarmee nog niet altijd in 
overeenstemming. Men is immers gewend aan reguleren en niet aan dereguleren. 
De projectgroep wijst er op dat het ‘incidentalisme’ waar de  Minister het in de 
notitie Governance over heeft vooral het gevolg is van een overheid die niet durft 
te kiezen en op alles reageert, ook als het niet om structurele problemen gaat. Wil 
werken met zorgplichten een succes worden, dan moeten zowel in de politiek als 
in het veld attitudes veranderen en bestaande patronen worden doorbroken.  
Behalve verandering van attituden moeten bij invoering van de zorgplicht ook 
enkele voorwaarden worden vervuld, aldus de projectgroep. De eerste is dat er 
voldoende waarborgen moeten zijn voor de toegankelijkheid, beschikbaarheid en 
kwaliteit van het onderwijs. Er is dus specificatie nodig van (minimum)normen 
voor kwaliteit en opbrengst, en daarop moet ook toezicht worden uitgeoefend. 
Verder moet er sprake zijn van financiële doelmatigheid en kostenbeheersing. 
Ook moet het vertrouwen gewettigd zijn dat (a) voldoende bestuurskracht 
aanwezig is, (b) samenwerking tussen besturen haalbaar is en (c) in het veld 
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bereidheid bestaat om intern toezicht te houden op de kwaliteit en openheid te 
betrachten jegens ouders en andere betrokkenen (horizontale verantwoording).  
 
Het Ministerie heeft, zoals beschreven in hoofdstuk 1, ervoor gekozen om het 
begrip zorgplicht te gaan gebruiken in het nieuwe beleid voor zorgleerlingen. In 
dit geval wordt de zorgplicht opgelegd aan schoolbesturen en houdt de zorgplicht 
in dat besturen er voor moeten zorgen dat alle zorgleerlingen passend onderwijs 
krijgen, op de eigen school/scholen of elders. De zorgplicht is in het nieuwe 
beleid het centrale instrument. In de bestaande beleidsdocumenten wordt echter 
(nog) niet ingegaan op de risico’s en de condities zoals hierboven genoemd. Wel 
is men zich er van bewust dat er tegenover de vrijheid die schoolbesturen krijgen 
ook ‘tegenmacht’ moet staan. Die zoekt men enerzijds in extern toezicht door de 
inspectie en anderzijds in versterking van de rol van de ouders. Uit het interview 
dat met beleidsontwerpers bij OCW is gehouden, is gebleken dat men hiervoor 
onder meer denkt aan een ouderplatform dat zich kan manifesteren tegenover 
besturen, te organiseren door ouderorganisaties. 
 
2.2.4  Bijkomende argumenten 
In de vorige paragrafen is al vermeld dat de keuze voor een ‘herijking’ van het 
zorgbeleid niet alleen is ingegeven door de wens om bestaande problemen op te 
lossen in de organisatie van de zorg in het onderwijs, maar ook door de keuze om 
een nieuwe besturingsfilosofie in het onderwijs in gang te zetten binnen het 
primair onderwijs. In het interview met de beleidsontwerpers bij OCW is dit nog 
eens bevestigd. De geïnterviewde ambtenaren hebben uitgelegd dat het zorgbeleid 
is gekozen als mogelijkheid voor toepassing van de principes zoals neergelegd in 
de notitie Governance. Aangegeven is dat in andere sectoren van het onderwijs, 
met name de BVE (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) en het hoger 
onderwijs principes als autonomie voor instellingen en werken met horizontale 
verantwoording al meer zijn doorgevoerd, maar dat dat in het primair onderwijs 
nog niet of veel minder het geval is. Met het zorgbeleid worden daar nu kansen 
voor gecreëerd.  
Een ander aspect dat in dit gesprek aan de orde is geweest, is de verwachting dat 
veel van de huidige problemen in de zorgstructuur beter op lokaal of regionaal 
niveau kunnen worden opgelost dan op landelijk niveau. Door de 
sturingsverantwoordelijkheid daarvoor te verleggen naar het lokale of regionale 
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niveau zal de druk op centraal niveau afnemen, zo is de verwachting. Dat 
betekent ook besparing in arbeidstijd: de huidige veelheid aan regels brengt 
ambtelijk veel werk met zich mee. Eén van de verwachte effecten van het nieuwe 
beleid is dan ook dat de landelijke overheid ‘de bulk aan regelingen’ kwijtraakt en 
daarmee tijd en menskracht wint die voor andere doelen gebruikt kan worden. 
Tenslotte is er in dit gesprek op gewezen dat het nieuwe beleid kans van slagen 
heeft omdat tegenwoordig enkele condities vervuld zijn in het primair onderwijs 
die er vroeger niet waren. In de eerste plaats is dat de bestuurlijke 
schaalvergroting en de ontwikkeling naar brancheorganisaties (organisaties van 
het onderwijsveld die voor een bepaalde sector meesturen en mede het beleid 
bepalen). Dat betekent dat de bestuurlijke slagkracht en het bestuurlijk vermogen 
in het onderwijs toeneemt, en dat maakt het mogelijk om in toenemende mate 
verantwoordelijkheden te verleggen naar het onderwijsveld zelf. In de tweede 
plaats acht men de tijdgeest nu geschikt voor het nieuwe beleid. Scholen en 
schoolbesturen worden steeds meer aangesproken op het leveren van prestaties en 
het voldoen aan maatschappelijke verwachtingen. Openbaarheid van inspectie-
gegevens en ouders die steeds meer van een passieve in een actieve (vragende) rol 
terechtkomen zijn daar aspecten van. Daardoor wordt het voor scholen en 
besturen minder makkelijk om verantwoordelijkheid weg te schuiven en zich te 
onttrekken aan maatschappelijke eisen. “Overal gaat de vrijblijvendheid ervan af” 
is in het gesprek opgemerkt, en dat wordt  beschouwd als een goede 
voedingsbodem voor het gaan werken met zorgplichten.   
 
 
2.3  Beleidsinstrumenten en verwachtingen over effecten 

 
De plicht die aan schoolbesturen wordt opgelegd tot het zorgdragen voor passend 
onderwijs voor iedere (zorg)leerling is het meest centrale instrument in het 
nieuwe beleid, zo hebben we hiervoor al laten zien. Om dat goed te laten werken, 
worden ook nog enkele andere instrumenten ingezet (zie ook 1.2): 

• introductie van een ‘zorggewicht’ voor geïndiceerde leerlingen 
• afschaffen van specifieke wetten en regels voor speciaal onderwijs 
• vraagsturing 
• inspectietoezicht 
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Zorggewicht 
De gedachte achter het zorggewicht is tweeledig. Enerzijds is het de 
bekostigingsgrondslag voor de zorg die scholen en schoolbesturen moeten 
leveren. Doordat zij vrij mogen beschikken over het budget dat bij het 
zorggewicht hoort (zorgbudget per leerling) en zelf met die middelen de best 
passende zorg mogen organiseren, wordt verwacht dat hiermee meer maatwerk 
tot stand zal komen, dat middelen efficiënter zullen worden ingezet en dat de 
bereidheid om zorgleerlingen in de school op te nemen zal toenemen, omdat 
zorgleerlingen budget meebrengen. Over de omvang van deze middelen zijn tot 
nu toe geen uitspraken gedaan, wel is gesteld dat het om een differentieel budget 
zal gaan, passend bij de zorgbehoefte van de leerling. Van belang daarbij is dat dit 
principe alleen geïndiceerde leerlingen betreft, dus leerlingen van wie door 
middel van objectieve indicatie is vastgesteld dat zij specifieke zorg nodig 
hebben. Welk deel van de zorgleerlingen daaronder zal gaan vallen, is nog niet 
vastgesteld. Aannemelijk is dat het in ieder geval de groep leerlingen zal betreffen 
die ook nu al met indicatie in het onderwijs verblijft, namelijk de leerlingen die 
vallen onder het huidige LGF-beleid. Voor de overige zorgleerlingen, te weten de 
huidige doelgroep van het WSNS-beleid en de leerlingen in de LWOO- en 
praktijkonderwijsleerwegen in het voortgezet onderwijs, is nog niet bepaald of zij 
ook voor indicatie en dus voor een zorggewicht in aanmerking komen. Voorlopig 
wordt uitgegaan van de gedachte dat deze groepen geheel of gedeeltelijk zullen 
vallen onder de normale zorg die scholen geacht worden te verlenen en die 
gefinancierd wordt uit de lump sum (het totale schoolbudget), al dan niet op-
gehoogd met een voor zorg bestemd budget dat gebaseerd wordt op de school-
grootte (Notitie Vernieuwing van de zorgstructuren; www.passendonderwijs.nl). 
De tweede gedachte achter het zorgbudget is dat het de positie van ouders zal 
versterken en ouders meer vrijheid zal bieden bij het kiezen van een school voor 
hun kind. Als het kind geïndiceerd is en dus een zorgbudget voor de school 
oplevert, kan het voor de school aantrekkelijk(er) worden om de leerling op te 
nemen en dus zullen meer scholen daartoe bereid zijn. Uiteraard is de werking 
hiervan afhankelijk van de omvang van het budget en van het aantal leerlingen 
dat een zorggewicht krijgt; vooralsnog zijn hierover nog geen besluiten genomen.  
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Verdwijnen van wettelijke grondslag voor speciaal onderwijs 
Het afschaffen van wetten en regels die specifiek zijn voor het speciaal 
(basis)onderwijs is een logisch uitvloeisel van de invoering van de zorgplicht. De 
zorgplicht regelt immers alleen dát passend onderwijs wordt aangeboden, niet in 
welke vorm. De besturen hebben de vrijheid daarin zelf keuzes te maken 
(gedragsalternatieven) en de verwachting is dat dit gaat leiden tot meer maatwerk 
en meer vormen van hulp die als mengvorm van regulier en speciaal onderwijs 
kunnen worden beschouwd. Plaatsing in een reguliere groep, plaatsing in een 
speciale setting en mengvormen kunnen alle voorkomen en hebben dezelfde 
financieringsgrondslag: het zorggewicht.  De hoogte van de bekostiging is niet 
langer afhankelijk van de plaats waar de leerling onderwijs ontvangt. Het 
wettelijk instandhouden van speciale onderwijsvoorzieningen (met eigen 
regelgeving) is daardoor overbodig geworden.  
 
Vraagsturing 
De combinatie van zorgplicht en zorgbudget moet de keuzevrijheid voor ouders 
vergroten. De combinatie impliceert feitelijk dat in het zorgbeleid meer 
marktwerking wordt geïntroduceerd, met de ouders in de rol van vragers 
(cliënten) en de scholen in de rol van aanbieders. Hoe beter het aanbod dat een 
school doet of kan doen, hoe  aantrekkelijker het zal zijn voor ouders om dat 
aanbod te kiezen. En als er inderdaad concurrerend aanbod ontstaat, krijgen 
ouders meer vrijheid om de school te kiezen die het beste bij hun wensen past. De 
verwachting is dat dit uiteindelijk leidt tot een kwalitatief beter aanbod en dus tot 
beter onderwijs aan zorgleerlingen. De verwachting is ook dat het zal leiden tot 
meer integratie van zorgleerlingen in het regulier onderwijs, omdat veel ouders 
voorkeur hebben voor ‘thuisnabij’ onderwijs en er dus vaker om dat soort 
mogelijkheden zal worden gevraagd. Dit kan ook een kosteneffect hebben, omdat 
dan minder geld nodig is voor vervoer naar speciale voorzieningen. Wel wordt 
opgemerkt (Notitie Vernieuwing van de zorgstructuren; interview OCW) dat een 
sterkere integratie van zorgleerlingen in het regulier onderwijs niet een echte 
doelstelling van het beleid is, omdat het immers het lokale krachtenspel is dat 
bepaalt of dit al dan niet zal (kunnen) optreden.  
Bij de keuzevrijheid van de ouders horen enkele specifieke beleidsinstrumenten 
die de keuzevrijheid moeten ondersteunen. Het Ministerie wil:  
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• regionale steunpunten inrichten waar ouders informatie en steun kunnen 
krijgen 

• een geschillenregeling ontwerpen waarop ouders een beroep kunnen 
doen als zij menen geen passend onderwijsaanbod te krijgen 

• regionale platforms creëren waar ouders en besturen met elkaar 
overleggen over het onderwijs(aanbod). 

 
Inspectietoezicht 
De inspectie (extern toezicht) krijgt in het nieuwe beleid een belangrijke rol. De 
zorgplicht is een bekostigingsvoorwaarde. Voldoet een school/een bestuur niet 
aan deze voorwaarde, dan zijn sancties mogelijk. De inspectie heeft de taak om 
vast te stellen of aan de zorgplicht wordt voldaan. Dat betreft in de eerste plaats 
controle op plaatsing: wordt voor alle leerlingen een onderwijszorgarrangement 
aangeboden? Dit zou moeten blijken uit het aantal leerlingen dat thuis zit en geen 
onderwijs volgt/niet plaatsbaar is. In de tweede plaats gaat het om de vraag of de 
kwaliteit van het geboden arrangement voldoende is en de behaalde resultaten 
naar verwachting zijn. Het onderzoeken hiervan is eveneens een taak die aan de 
inspectie wordt toebedeeld. 
 
 
2.4  Causale relaties 
 
In de voorgaande paragrafen is aangegeven van welke gedachten het Ministerie 
uitgaat bij de keuze van beleidsprincipes en beleidsinstrumenten in het nieuwe 
zorgbeleid en welke verwachtingen men heeft over effecten. Daarmee zijn de 
eerste stappen in de reconstructie van de beleidstheorie gezet (zie 2.1): 

• bepalen van de probleemdefinitie van de beleidsontwerpers 
• bepalen van de gedragsmechanismen waarvan wordt verwacht dat ze het 

probleem oplossen 
• vastleggen van achterliggende redeneringen over de relatie tussen 

probleemdefinitie, beleidsdoel en beleidsinstrumenten 
In deze paragraaf brengen we die stappen bij elkaar en vormen we ze om tot 
uitspraken over causale relaties. Dit is de vierde stap in de reconstructie van de 
beleidstheorie. Een opmerking vooraf is hierbij noodzakelijk. 
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Bij de reconstructie van beleidstheorieën wordt beleid opgevat als een geheel van 
doelen en middelen, dat plaatsvindt binnen een context waar oorzaak-gevolg 
relaties werkzaam zijn en waarbij normatieve keuzes (welke doelen krijgen 
prioriteit) in het geding zijn (Meijer et al; 1993; Karsten et al, 2001). De kwaliteit 
van het beleid bestaat in deze opvatting enerzijds uit het goed gekozen zijn van de 
doelen en anderzijds uit de effectiviteit van de middelen voor het bereiken van de 
doelen in de gegeven context. De essentie is dat er lijnen getrokken kunnen 
worden tussen doelen, middelen en effecten. De algemene veronderstelling hierbij 
is dat de beleidsmaker in staat is met die lijnen te sturen. In bestuurskundig 
opzicht is dit echter onderwerp van discussie. Zo is Frissen (2004) van mening 
dat het denken in doel-middelenschema’s in beleidswetenschappen twijfelachtig 
is, omdat het uitgaat van te eenvoudige en rechtlijnige relaties tussen sturing en 
uitkomsten. Op complexe beleidsterreinen (en daartoe behoort het onderwijs) is 
sturen op effecten niet goed mogelijk, aldus Frissen, omdat er te veel processen 
en variabelen in het spel zijn en de afhankelijkheidsrelaties te veelomvattend zijn. 
Overheidssturing gebaseerd op precieze doelstellingen is alleen mogelijk in 
relatief eenvoudige activiteiten waar de macht van de overheid als centrale actor 
ondubbelzinnig is.  
Hoewel dit een terechte kanttekening is (het beleidsterrein leerlingenzorg in het 
onderwijs is ontegenzeglijk complex en de overheid is daarin niet de enige of 
machtigste actor), is het voor ons doel toch van belang om uit te gaan van doel-
middelenschema’s. Ook al is de invloed van de overheid op de uitkomsten van 
het beleid onzeker, dat neemt niet weg dat er sprake is van veronderstellingen 
over doelen (wat willen we bereiken?), instrumenten (wat zetten we daar voor 
in?) en al dan niet impliciete ideeën over waarom die instrumenten tot het 
beoogde doel zullen leiden. In een analytische evaluatie bestaat het ‘analytische’ 
er uit dat getracht wordt om de finale, causale en normatieve vooronderstellingen 
van het beleid te expliciteren, te beoordelen op haalbaarheid (is aannemelijk dat 
de middelen zullen leiden tot de beoogde doelen) en op legitimiteit (zijn de 
veronderstellingen overeenkomstig de normatieve voorkeuren van de 
beleidsactoren?) (Hoogerwerf, 1984). In het kort komt dat erop neer dat gezocht 
moet worden naar de ‘logica’ in de beleidsredeneringen en beleidsvoornemens: 
gaat het om een consistent en goed beargumenteerd geheel? Daarnaast kan de 
vraag worden gesteld of de keuzes juist en passend zijn, gezien de bestuurlijke 
mogelijkheden van de beleidsactoren in het betreffende veld. Deze tweede vraag 
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laten we in dit hoofdstuk echter nog even rusten; we concentreren ons hier op het 
schetsen van de in het beleid veronderstelde oorzaak-gevolg en doel-middel 
relaties. 
 
Causale relaties kunnen het beste worden weergegeven in ‘als-dan’ uitspraken, 
dus uitspraken van het type: als x gebeurt …….. dan is y het gevolg, of:  als x 
wordt ingezet…..dan leidt dat tot y.  
Op basis van de paragrafen 2.2 en 2.3 kunnen een aantal als-dan uitspraken 
worden gedaan. We geven die hier weer in vier overzichten: 

• het beleid op hoofdlijnen: de centrale verwachtingen  
• verwachtingen over de zorgplicht  
• verwachtingen over de combinatie zorgbudget en vraagsturing van 

ouders 
• verwachtingen over het toezicht 
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1. Causale relaties herijking zorgbeleid, centrale verwachtingen 
 
ALS 
de organisatie van de leerlingenzorg wordt overgelaten aan (lokaal 
samenwerkende) schoolbesturen 
 
EN 
bestaande wetten en regels over speciale onderwijszorg worden afgeschaft 
(deregulering) 
 
DAN 

- vermindert het aantal regels en procedures 
- zijn verantwoordelijkheden beter belegd 
- worden procedures inzichtelijker en eenvoudiger voor ouders en scholen  
- verdwijnen klachten over bureaucratie en overbelasting 
- komt er meer maatwerk (meer tussenvormen van zorg) en meer zorg 

dicht bij huis 
- komt er meer afstemming tussen onderwijssectoren 
- komt er meer afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg 
- komt er meer doorgaande lijn in het zorgaanbod 
- zullen er (mogelijk) meer zorgleerlingen in regulier onderwijs worden 

geplaatst (meer integratie) 
 
EN DAARDOOR 

- zullen zorgleerlingen beter presteren (vooral door meer maatwerk en 
afstemming) 

- zullen kosten dalen (door afnemende vervoerskosten, door vermindering 
bureaucratie)  

- vermindert/verdwijnt ‘incidentalisme’ in de politiek en het beleid van de 
rijksoverheid 
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2. Causale relaties herijking zorgbeleid, verwachtingen ten aanzien van zorgplicht 
 
ALS 
zorgplicht wordt opgelegd aan alle schoolbesturen  
 
EN 
bestaande wetten en regels over speciale onderwijszorg worden afgeschaft 
(deregulering) 
 
DAN 

- zullen besturen hun verantwoordelijkheid nemen voor het traject van 
aanmelding en plaatsing van zorgleerlingen 

- komt het niet meer voor dat scholen leerlingen weigeren zonder een 
aanvaardbaar alternatief te bieden 

 
BOVENDIEN 

- zullen scholen en besturen minder conformistisch en meer zelfsturend en 
creatief worden 

- zal samenwerking en effectieve communicatie tussen besturen ontstaan 
 
EN DAARDOOR 

- komt er lokaal een aanbod passend onderwijs voor alle leerlingen 
- krijgen alle leerlingen een plek (geen thuiszitters, geen wachtlijsten) 
- zullen scholen en besturen meer lerend vermogen vertonen en 

transparanter worden 
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3. Causale relaties herijking zorgbeleid, verwachtingen ten aanzien van 
zorgbudget en vraagsturing ouders 

 
ALS  
zorgbudget en  vraagsturing van ouders worden ingevoerd  
 
DAN 

- zullen middelen efficiënter worden ingezet 
- krijgen ouders meer keuze 
- zullen scholen en besturen beter inspelen op de vraag van ouders 
- zal de bereidheid om zorgleerlingen in scholen op te nemen groter 

worden 
- zullen ouders vaker kiezen voor plaatsing in regulier onderwijs 

 
EN DAARDOOR 

- zal de kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen verbeteren 
 

 
4. Causale relaties herijking zorgbeleid, verwachtingen ten aanzien van 

inspectietoezicht 
 
ALS 
de inspectie toezicht houdt op vervulling zorgplicht, aanbod van passend 
onderwijs en besteding van middelen  
 
DAN 

- zullen scholen/schoolbesturen zich aan hun zorgplicht houden 
(voldoende toegankelijk zijn, alleen goed gemotiveerd doorverwijzen, 
geen onterechte weigeringen) 

- zullen scholen/besturen aan de zorgleerlingen onderwijs van voldoende 
kwaliteit bieden (op maat/passend bij behoeften; voldoende hoog niveau) 

- zullen middelen besteed worden aan het doel waarvoor ze verstrekt zijn 
(doelmatigheid) 

- zullen middelen gericht en efficiënt worden ingezet (doeltreffendheid) 
 
 
Bovenstaande overzichten zijn in meer gecomprimeerde vorm ondergebracht in 
de volgende twee figuren: 
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Figuur 1 Causale keten scholen en schoolbesturen 
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Figuur 2 Causale keten ouders en leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minder regels 
Minder bureaucratie 

 
Afschaffen regels en wettelijke 
bepalingen 

 
Meer helderheid over 
verantwoordelijkheden 

 
Regionaal/lokaal aanbod passend 
onderwijs voor alle leerlingen 
 

 
Meer onderwijs op maat  
Meer flexibiliteit en variëteit in het 
aanbod 

Betere kwaliteit van onderwijs voor zorgleerlingen 
Betere doorgaande lijn in het zorgaanbod 

Invoering zorgplicht voor 
schoolbesturen in combinatie met 
zorggewicht en plaatsingsgarantie 
voor ouders 

 
Meer keuzemogelijkheden voor 
ouders; meer concurrentie tussen 
scholen 

 
Snellere en eenvoudiger procedures 
voor aanmelding en plaatsing 

 
Geen thuiszitters of wachtlijsten 

Grotere bereidheid bij scholen om 
zorgleerlingen op te nemen 
Meer thuisnabij onderwijs 
Meer integratie van zorgleerlingen 

Betere prestaties, betere loopbanen, groter schoolwelbevinden van zorgleerlingen  
Grotere tevredenheid over aanbod bij ouders 
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2.5 Indicatoren voor  evaluatie 
 
Uit de overzichten en figuren uit de vorige paragraaf kan vrij rechtstreeks worden 
afgeleid welke onderwerpen en variabelen in een effectevaluatie zouden moeten 
worden opgenomen om te kunnen bepalen of de beoogde/verwachte effecten van 
het nieuwe beleid gaan optreden. Het grote aantal elementen in de causale ketens 
geeft wel aan dat het om een complex geheel van variabelen gaat, en om 
variabelen op verschillende niveaus. Ook zijn ze niet allemaal eenvoudig te 
operationaliseren en te meten. Op operationalisatie- en meetproblemen gaan we 
hier nog niet in, we verwijzen daarvoor naar hoofdstuk 6. We volstaan met het 
geven van een overzicht van variabelen en maken daarbij onderscheid tussen zes 
niveaus:  

• leerlingen 
• ouders 
• scholen  
• besturen 
• lokale samenwerking 
• centrale overheid 

 
Leerlingen 
Verwacht effect Te onderzoeken via 
Alle leerlingen een plaats in het 
onderwijs 

Aantal thuiszitters 
Aantal leerlingen op wachtlijsten 

Meer integratie van zorgleerlingen in 
regulier onderwijs 

Aantal zorgleerlingen per setting 
- geheel regulier 
- geheel speciaal 
- tussen/mengvormen 

Zorgleerlingen halen betere 
prestaties/loopbanen 

Loopbaanindicatoren: vertraging 
(doubleren), afstroom, opstroom, 
onderwijspositie/niveau 
Prestatie-indicatoren: toetsscores, 
examencijfers 

Zorgleerlingen voelen zich op hun plaats 
in hun school en voldoende uitgedaagd 

Indicatoren schoolwelbevinden: plezier 
in school, opgenomen voelen in de groep, 
ervaren veiligheid, ervaren uitdaging 
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Ouders 
Verwacht effect Te onderzoeken via 
Meer keuzemogelijkheden, meer 
mogelijkheden voor thuisnabij onderwijs 

Ervaren keuzevrijheid bij ouders 
Feitelijke keuzevrijheid: aantal en soort 
scholen in nabijheid van woonadres dat 
kind met kenmerk x wil/kan opnemen  

Minder bureaucratie, snelle en 
eenvoudige procedures voor indicatie en 
plaatsing 

Ervaren bureaucratie bij ouders 
Feitelijke bureaucratie: aantal 
noodzakelijke stappen bij indicatie en 
plaatsing, aantal handelingen dat ouders 
zelf moeten uitvoeren, tijdsduur 
indicatietraject, wachttijd voor plaatsing 

Beter ‘de weg weten’ 
 

Kennis van aanbod, procedures en wegen 
bij ouders 

Meer steun bij keuze en plaatsing Ervaren steun bij ouders 
Aantal en type ouders dat steun 
zoekt/krijgt bij steunpunten 

Aanbod dat voldoet qua zorg/hulp en 
niveau 

Tevredenheid ouders over aanbod 

Meer afstemming tussen voorzieningen Tevredenheid ouders over afstemming 
tussen jeugdzorg, gezondheidszorg en 
onderwijs; tussen primair en voortgezet 
onderwijs; tussen regulier en speciaal 
onderwijs 
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Scholen 
Verwacht effect Te onderzoeken via 
Meer verantwoordelijkheid voor opname 
zorgleerlingen, minder weigeringen, 
betere verwijzingen (effectueren 
plaatsingsgarantie) 

Attitude jegens opname van 
zorgleerlingen 
Capaciteiten/deskundigheid in het team 
Protocol doorverwijzing (argumenten, 
procedure) 

Meer scholen met goed zorgaanbod, 
meer concurrentie op zorgaanbod, meer 
creativiteit in vinden van oplossingen, 
meer onderwijs op maat 

Aantal scholen dat zorgleerlingen 
opneemt, naar type zorgleerling 
Aantal scholen met (voldoende) goed 
zorgaanbod, volgens inspectie 
Aantal scholen met specifieke 
voorzieningen (hulpmiddelen, 
tussenklassen, etc) 
Aantal scholen met nieuwe, specifieke, 
flexibele vormen van aanbod 

Meer zelfsturing, vertrouwen op eigen 
kracht 

Mate van zelfsturing, lerend vermogen bij 
scholen 

Minder bureaucratie, plan- en dossierlast Ervaren bureaucratie op scholen 
Feitelijke bureaucratie: aantal 
noodzakelijke stappen bij indicatie en 
plaatsing, aantal handelingen dat scholen 
zelf moeten uitvoeren, tijdsduur 
indicatietraject, wachttijd voor plaatsing, 
verantwoordingsvereisten 

Beter ‘de weg weten’ Kennis van procedures en 
plaatsingsmogelijkheden 

Meer afstemming met anderen  Mate van samenwerking/contact met 
andere  scholen en instellingen 

Meer lokale samenwerking, doorgaande 
lijnen  

Tevredenheid scholen over lokale 
structuur/samenwerking 
Feitelijke samenwerking: met wie, 
waarover, in welke mate 

Doelmatige besteding van middelen Doelgericht gebruik zorggewichten 
(Voldoende) goed algemeen zorgbeleid 
volgens inspectie 
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Besturen 
Verwacht effect Te onderzoeken via 
Meer verantwoordelijkheid voor opname 
zorgleerlingen, minder weigeringen, 
betere verwijzingen (effectueren 
plaatsingsgarantie) 

Attitude jegens opname van 
zorgleerlingen 
Aanwezigheid/kwaliteit zorgbeleid, 
professionaliseringsbeleid, 
voorzieningenbeleid op bestuursniveau 
Protocol doorverwijzing (argumenten, 
procedure) 

Meer zelfsturing, vertrouwen op eigen 
kracht, eigen creativiteit 

Mate van zelfsturing, lerend vermogen bij 
besturen 
Totstandkomen van nieuwe, specifieke, 
flexibele vormen van aanbod 

Minder bureaucratie, plan- en dossierlast Ervaren bureaucratie bij besturen 
Feitelijke bureaucratie: 
administratieve/bestuurlijke handelingen 
voortvloeiend uit lokale afspraken; 
verantwoordingsvereisten 

Beter ‘de weg weten’ Kennis van procedures en 
plaatsingsmogelijkheden 

Meer afstemming met anderen  Mate van samenwerking/contact met 
andere  scholen en instellingen 

Meer lokale samenwerking, doorgaande 
lijnen  

Tevredenheid besturen over lokale 
structuur/samenwerking 
Feitelijke samenwerking: met wie, 
waarover, in welke mate 

Doelmatige besteding van middelen Doelgericht gebruik van zorggewichten 
(Voldoende) goed algemeen zorgbeleid 
volgens inspectie 
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Lokale samenwerking; samenwerking tussen besturen 
Verwacht effect Te onderzoeken via 
Meer helderheid over 
verantwoordelijkheden 

Duidelijkheid verantwoordelijkheden  
Mate waarin men elkaar aanspreekt op 
verantwoordelijkheid 

Lokaal dekkend aanbod 
 

Aantal thuiszitters  
Wachtlijsten 
Voorzieningen voor alle typen 
zorgleerlingen in eigen regio 

Meer flexibiliteit en variëteit in het 
aanbod 

Totstandkomen van nieuwe, specifieke, 
flexibele vormen van aanbod 

Goede samenwerking, doorgaande lijnen Afstemming tussen jeugdzorg, 
gezondheidszorg en onderwijs; tussen 
primair en voortgezet onderwijs; tussen 
regulier en speciaal onderwijs  

Doelmatige besteding van middelen Bundeling waar nodig/efficiënt, 
decentraal waar mogelijk; 
Doorzichtig/controleerbaar voor ieder 
Vermindering uitgaven voor 
leerlingenvervoer (gemeente) 

Snelle en eenvoudige indicatie- en 
plaatsingstrajecten 

Afspraken hierover; duidelijkheid en 
tevredenheid bij alle betrokkenen 

 
Centrale overheid, landelijke politiek 
Verwacht effect Te onderzoeken via 
Minder ‘incidentalisme’ Wijze van reageren op kamervragen etc. 
Minder uitvoerend werk voor 
ambtenaren 

Aantal ambtenaren belast met……. 

Kostenbeheersing/kostenbesparing Uitgaven zorgmiddelen algemeen 
Aantal indicaties, per type zorgleerling 

Toezicht op realisatie zorgplicht en 
kwaliteit zorgaanbod 

Inzichtelijkheid werkwijze en resultaten 
van inspectie 
Openbaarheid inspectierapporten over 
school en bestuur 
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3 Kritische evaluatie 
 
 
 
 
3.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk vervolgen we de reconstructie van de beleidstheorie achter de 
herijking van het zorgbeleid. De laatste twee stappen in de reconstructie zijn: 

• op basis van wetenschappelijke literatuur uitspraken doen over de 
houdbaarheid van de beleidsveronderstellingen (= kritische evaluatie) 

• voorspellingen doen over de kans dat de beoogde effecten bereikt worden 
en over mogelijke neveneffecten. 

Voor de beantwoording van de vragen die uit deze twee stappen voortvloeien 
nemen we de probleemanalyse van OCW als uitgangspunt. In het vorige 
hoofdstuk hebben we laten zien dat die probleemanalyse tweeledig is: enerzijds 
wil men knelpunten in de huidige zorgstructuur oplossen, anderzijds wil men een 
nieuwe besturingsfilosofie in praktijk gaan brengen op het terrein van de 
zorgstructuur en daarmee ook enkele bestuurlijke problemen oplossen. In dit 
hoofdstuk gaan we eerst in op de genoemde knelpunten, daarna op de 
besturingsfilosofie.  
Leidraad voor de knelpunten is het overzicht in tabel 1 uit hoofdstuk 2. Voor elk 
afzonderlijk knelpunt in deze tabel gaan we na of dit empirisch ondersteund 
wordt in de onderzoeksliteratuur (gaat het om een gedocumenteerd probleem?) 
en/of bevestigd wordt in de gehouden interviews en panels in dit onderzoek. 
Vervolgens proberen we bij elk knelpunt de vraag te beantwoorden of het 
plausibel is dat het nieuwe beleid dit probleem gaat oplossen of verminderen, en 
ook of het de meest ‘logische’ oplossing is. De resultaten hiervan vatten we weer 
samen in een tabel (tabel 2). 
Daarna gaan we nader in op de bestuurlijke problemen en de beleidstheoretische 
kant van de probleemdefinitie. Daarvoor maken we vooral gebruik van de 
informatie uit de panels, waar vragen van deze aard expliciet zijn besproken. 
Tenslotte bespreken we weer welke consequenties dit alles heeft voor een 
eventuele evaluatie van het nieuwe beleid. We geven een overzicht van alle 
mogelijke neveneffecten of niet-beoogde effecten en van de indicatoren die in een 
effectonderzoek zouden moeten worden opgenomen om te kunnen vaststellen of 
die effecten optreden. 
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3.2 Knelpunten in de zorgstructuur 
 
Zoals hierboven aangegeven nemen we voor de bespreking van de knelpunten 
tabel 1 uit hoofdstuk 2 als uitgangspunt. Omdat sommige knelpunten onderling 
samenhangen, is wel hier en daar de volgorde enigszins aangepast. In grote lijnen 
volgen we echter de ordening in tabel 1. In totaal bespreken we vijftien 
knelpunten. De meeste spreken voor zich, maar waar nodig geven we ook een 
toelichting op de aard van het knelpunt. 
 
3.2.1 Het didactisch handelen van leerkrachten in het basisonderwijs 

schiet tekort; goed zorgbeleid is nog te weinig ‘geland in de klas’  
Leerkrachten in het basisonderwijs zijn nog onvoldoende in staat hun onderwijs 
zo in te richten dat alle leerlingen, en zorgleerlingen in het bijzonder, ‘onderwijs 
op maat’ krijgen. Vaardigheden in omgaan met verschillen zijn nog onvoldoende 
ontwikkeld en handelingsplannen voor individuele zorgleerlingen hebben nog 
niet altijd de vereiste kwaliteit. Dit probleem komt als bevinding naar voren uit de 
Brede Evaluatie WSNS, LGF en OAB en wordt als knelpunt genoemd in de 
bijbehorende beleidsbrief van OCW.  
Er is uitgebreide empirische evidentie voor dit knelpunt, zowel vanuit onderzoek 
(zie voor een overzicht Houtveen, in Meijer, 2004) als vanuit ervaringen van de 
onderwijsinspectie (Inspectie van het Onderwijs, 2004). Het is natuurlijk ook een 
cruciaal knelpunt: zowel in het huidige beleid (WSNS, LGF) als in het nieuwe 
beleid zijn het immers vooral de leerkrachten in het reguliere basisonderwijs die 
moeten zorgen voor het gewenste ‘passende’ onderwijs voor zorgleerlingen. 
Zolang de kwaliteit van leerkrachten op dit terrein onvoldoende is en 
dientengevolge ook de zorgcapaciteit van scholen, zal er vanuit de scholen druk 
blijven bestaan om leerlingen die extra zorg nodig hebben te (kunnen) verwijzen 
naar speciale onderwijsvoorzieningen.  
Het nieuwe zorgbeleid heeft in zichzelf geen maatregelen of prikkels om de 
didactische kwaliteit van leerkrachten te verhogen en biedt voor het probleem van 
tekortschietende zorgcapaciteit in (gewone) scholen dus geen rechtstreekse 
oplossing. Mogelijk wel een indirecte, als de zorgplicht er toe gaat leiden dat 
scholen en besturen meer werk gaan maken van professionalisering en 
ondersteuning van leerkrachten. Dat is echter niet zeker, temeer niet omdat het 
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begrip ‘passend onderwijs’ (nog) niet nader is gedefinieerd en het dus ook niet 
vastligt aan welke eisen leerkrachten eigenlijk zouden moeten voldoen.  
Het lijkt daarom weinig plausibel dat het nieuwe beleid dit knelpunt zal 
verminderen. In één van de panels is dit ook gesignaleerd en is geconcludeerd dat 
in de beleidsvoornemens opmerkelijk weinig aandacht wordt besteed aan de 
toerusting van leerkrachten. Dezelfde conclusie is getrokken in het interview met 
de inspectie.  
 
3.2.2 De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs schiet te kort ten 

aanzien van leerlingenzorg, kwaliteitszorg en lesmethoden 
Sinds de Inspectie van het Onderwijs een aantal jaren geleden begonnen is met 
vormen van toezicht in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs die sterk 
lijken op die voor het regulier onderwijs, is zichtbaar geworden dat het speciaal 
(basis)onderwijs, althans volgens de inspectie, op een aantal punten verbetering 
behoeft. De voornaamste punten waarop de inspectie kritiek heeft zijn de 
kwaliteit van de lesmethoden (geconstateerd is dat in het speciaal onderwijs te 
weinig gebruik wordt gemaakt van moderne en systematische methoden), de 
organisatie van de leerlingenzorg en de zorg voor de eigen kwaliteit. 
Uitgesproken kritisch was de inspectie over het feit dat veel scholen voor speciaal 
basisonderwijs nauwelijks in staat zijn om de vorderingen van hun leerlingen te 
volgen en over de onvoldoende gerichtheid in deze scholen op het behalen van zo 
hoog mogelijke resultaten bij de leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 2002, 
2004). Hoewel deze bevindingen alleen nog gedocumenteerd zijn voor het 
speciaal basisonderwijs, is het niet onwaarschijnlijk dat ze ook van toepassing 
zijn op de scholen voor speciaal onderwijs die vallen onder de REC’s.  
Omdat van scholen die zich specialiseren in het geven van onderwijs aan 
zorgleerlingen verwacht mag worden dat ze voor deze leerlingen een adequaat 
aanbod hebben, zijn deze signalen vanuit de inspectie zorgelijk. Door OCW 
worden ze dan ook genoemd als één van de op te lossen knelpunten in de 
zorgstructuur.  
Gezien de principes in de governancefilosofie kan bij invoering van het nieuwe 
zorgbeleid theoretisch wel een kwaliteitsverbetering van het speciaal 
(basis)onderwijs worden verwacht. De verwachting in deze filosofie is immers 
dat zowel besturen als ouders zich zullen gedragen als ‘kritische consumenten’ 
van speciale onderwijsvoorzieningen en daarmee een prikkel geven tot verhoging 
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van de kwaliteit. Scholen die zich geconfronteerd zien met een teruglopend aantal 
leerlingen, omdat ouders of verwijzers niet tevreden zijn over het geleverde 
aanbod, zullen vanzelf hun best doen om een beter aanbod te realiseren, is de 
gedachte.  
Of dat in de praktijk ook zal gebeuren is echter onzeker. Het veronderstelt 
namelijk dat onderwijsvragers over voldoende informatie beschikken over de 
kwaliteit van het aanbod, die informatie ook goed kunnen beoordelen en die 
informatie relevant vinden voor hun keuze of acties. Met name voor ouders is dat 
zeer de vraag. Zij zullen bijvoorbeeld niet makkelijk kunnen beoordelen of zaken 
als vorderingen bijhouden, goede lesmethoden, voldoende eisen stellen en interne 
kwaliteitszorg op goede wijze door scholen worden uitgevoerd. Het zijn ook niet 
de eerste punten waar ze naar kijken wanneer ze informatie zoeken over een 
school, zo is bekend uit onderzoek naar schoolkeuzemotieven en betrokkenheid 
van ouders bij de school (Karsten et al, 2002; Vogels, 2002). Ze zijn vooral 
geïnteresseerd in de sfeer die op school heerst en in de zorg die de school kan 
bieden aan het eigen kind. De verwachting dat ouders de rol van kritische 
consument kunnen en willen spelen, juist in het speciaal onderwijs waar ouders 
vaak weinig te kiezen hebben, is daarom niet zo realistisch.  
Besturen mogen geacht worden hiertoe beter in staat te zijn, althans dat deel van 
de besturen dat meerdere scholen onder zijn gezag heeft en dus in voldoende mate 
professioneel kan opereren. Besturen zijn echter tot nu toe niet erg gewend om te 
sturen met dit soort informatie over scholen, zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek 
naar onderpresterende scholen (Ledoux et al, 2005). Het meest waarschijnlijk is 
daarom dat een eventuele kwaliteitsverbetering in het speciaal (basis)onderwijs 
vooral gerealiseerd zal worden als resultaat van externe controle, te weten het 
inspectietoezicht en het openbaar maken van de gegevens uit dat toezicht. Dat is 
echter niet nieuw; ook in de huidige situatie fungeert het inspectietoezicht als 
prikkel tot kwaliteitsverbetering.  
De verwachting dat het nieuwe zorgbeleid kwaliteitsproblemen in het speciaal 
(basis)onderwijs gaat oplossen is derhalve niet erg plausibel. Dit was ook de 
conclusie in het interview met de inspectie voor dit onderzoek. Een mogelijk 
neveneffect zou zelfs kunnen zijn dat de onzekerheid die het nieuwe beleid 
oproept voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs leidt tot vermindering van de 
aandacht van de scholen voor kwaliteitsverbetering. Onder het nieuwe regime is 
er immers geen wettelijke basis meer voor het speciaal onderwijs, worden scholen 
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afhankelijker van de markt respectievelijk van lokale afspraken en komt er 
mogelijk concurrentie van nieuwe voorzieningen voor zorgleerlingen. Dat zou 
kunnen betekenen dat scholen veel energie moeten stoppen in profilering en 
externe contacten (overleg, netwerken) en daardoor minder tijd en aandacht 
overhouden voor verbetering van hun onderwijskundige en pedagogische 
kwaliteit.  
 
3.2.3 Knelpunten rond samenwerkingsverbanden WSNS: te weinig 

gericht op eigen kwaliteitszorg en te weinig bestuurskracht 
In het samenvattende rapport over de evaluatie van het Weer Samen Naar School 
Beleid (Meijer et al, 2004) is uitvoerig gedocumenteerd welke rol de 
samenwerkingsverbanden spelen in de regionale coördinatie van de zorg voor de 
WSNS-doelgroep (leerlingen met relatief lichte leer- of gedragsproblemen; 
leerlingen met relatief lichte cognitieve beperkingen) en in de beïnvloeding van 
de structuur en uitvoering van de leerlingenzorg in de scholen die aan het 
samenwerkingsverband deelnemen. De bevindingen tonen een wisselend beeld 
met positieve en minder positieve elementen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat 
de samenwerkingsverbanden hebben geleid tot betere procedures en afspraken 
over verwijzingsprocessen, tot verbetering van de zorgstructuur op schoolniveau 
bij de deelnemende scholen en tot professionalisering van leerkrachten en intern 
begeleiders in de scholen. Er blijkt echter geen invloed van het 
samenwerkingsverband aantoonbaar op het aantal leerlingen dat verwezen wordt 
en het ontstaan van wachtlijsten. Een kwetsbaar punt daarbij is dat er voor de 
WSNS-doelgroep geen objectieve indicatiecriteria zijn ontwikkeld. De organen 
die voor de WSNS-doelgroep beslissen over de toelaatbaarheid tot het speciaal 
basisonderwijs, de Permanente Commissies Leerlingenzorg (PCL), hebben daarin 
een grote vrijheid. Die leidt er in de praktijk toe dat verreweg de meeste 
leerlingen die worden aangemeld van de PCL een beschikking krijgen en dus 
recht hebben op een plaats in het speciaal basisonderwijs (Sontag et al, 2004). Het 
vermogen van het samenwerkingsverband om in dit proces te sturen is niet groot. 
Eén van de oorzaken daarvan is het feit dat het samenwerkingsverband geen eigen 
bevoegdheden heeft waarmee gestuurd kan worden; de verantwoordelijkheid voor 
de leerlingenzorg in de scholen berust immers bij de schoolbesturen en niet bij 
(de coördinator van) het samenwerkingsverband. Er is dus geen dwang mogelijk 
op het deelnemen aan en het nakomen van afspraken over het zorgbeleid in het 
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samenwerkingsverband, en de autonomie van de scholen vormt een rem op het 
maken van dergelijke afspraken. Het realiseren van gezamenlijke projecten is 
daardoor moeilijk. Dit is het probleem van de geringe bestuurskracht van 
samenwerkingsverbanden (Bosker en Doolaard, in Meijer 2004).  
Een andere oorzaak voor de geringe invloed van het samenwerkingsverband is dat 
er ook geen cultuur bestaat om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden. 
Zo heeft men vrijwel nergens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen 
het samenwerkingsverband scholen die veel verwijzen financieel te straffen (geen 
toekenning van zorgmiddelen) en scholen die weinig verwijzen financieel te 
belonen (meer toekenning van zorgmiddelen). Deze in het beleid ingebouwde 
‘bekostigingsprikkel’ wil men liever niet hanteren omdat het de samenwerking te 
veel bedreigt (Pijl, in Meijer et al, 2004). Een sturingsinstrument waarover men 
wel beschikt (verdeling van het zorgbudget) wordt dus feitelijk weinig gebruikt.  
Een tweede knelpunt dat voor de samenwerkingsverbanden WSNS wordt 
genoemd is dat het eigen kwaliteitsbeleid van de samenwerkingsverbanden nog 
tekortschiet. Sontag et al (2004) en Smeets et al (2003) laten zien dat er in veel 
samenwerkingsverbanden nog onvoldoende zicht bestaat op belangrijke 
sturingsinformatie, zoals de herkomst van de instroom in het sbao en 
verwijzingsaantallen per school. Men is nog te weinig gericht op het werken met 
kengetallen en cyclisch opgezette evaluaties. Ook dit vormt een belemmering 
voor het sturend vermogen van samenwerkingsverbanden.  
Een derde knelpunt, niet genoemd in de probleemanalyse van OCW maar wel 
vermeld in de Brede Evaluatie WSNS, LGF en OAB (2005), is dat de 
samenwerkingsverbanden nog niet erg actief zijn op het gebied van regionale 
samenwerking en afstemming met aanpalende terreinen van zorg voor leerlingen. 
De samenwerking met jeugdzorg verloopt in veel gevallen moeizaam, er is 
gemiddeld genomen weinig afstemming met het gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid en er is weinig sprake van goede afspraken met het 
voortgezet onderwijs. Wel is in de meeste gevallen gezocht naar afstemming met 
het LGF beleid, zowel wat betreft verwijzingsprocedures als wat betreft zorg voor 
leerlingen met een rugzak in de scholen die aan het samenwerkingsverband 
deelnemen.  
 
Dat er sprake is van knelpunten in het functioneren van de samenwerkingsver-
banden WSNS is (zie boven) voldoende empirisch onderbouwd. In hoeverre 
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vormt het nieuwe beleid een oplossing voor deze knelpunten? De oplossing wordt 
gezocht in een sterkere focus op de eigen verantwoordelijkheid van 
schoolbesturen. Verwacht wordt daarbij dat besturen vrijwillig met elkaar zullen 
samenwerken als zij niet in staat zijn op eigen kracht in een passend aanbod voor 
alle leerlingen te voorzien. Het ‘dwangmiddel’ daarbij is de zorgplicht, waaraan 
besturen zich niet kunnen onttrekken. Voorschriften over de plicht tot 
samenwerken of over de vorm daarvan maken (tot nu toe) geen deel uit van het 
voorgenomen beleid; dit wordt overgelaten aan het ‘lokale spel der krachten’. 
Men kan ervoor kiezen om bestaande samenwerkingsverbanden daarbij te 
benutten en deze dus voort te zetten, maar dat hoeft niet.  
In strikte zin zijn de bestaande knelpunten in de samenwerkingsverbanden WSNS 
daarmee opgelost: dergelijke samenwerkingsverbanden zijn in het nieuwe beleid 
niet langer verplicht en het is dus ook niet langer nodig om vanuit de landelijke 
overheid maatregelen te treffen om ze effectiever te maken. In de panelbijeen-
komsten die wij voor dit onderzoek hebben georganiseerd is echter juist het 
wegvallen van de verplichting tot samenwerken beoordeeld als een kwetsbaar 
punt in het nieuwe beleid. Het is de vraag of de huidige doelstellingen van het 
WSNS beleid (meer integratie van zorgleerlingen in het regulier onderwijs, 
bevorderen van een ononderbroken ontwikkeling, beheersing van de kosten van 
de groei van het speciaal onderwijs) nog overeind kunnen blijven als de centrale 
overheid op dit gebied geen bevoegdheden meer heeft om te sturen. Het loslaten 
van de bestaande verplichte organisatievorm (de WSNS samenwerkingsverband-
en) en het kiezen voor meer vraagsturing maakt de uitkomst van het nieuwe 
beleid ongewis. Er is in beide panels gewezen op het risico dat meer vraagsturing 
gaat leiden tot meer groei van speciale voorzieningen, omdat er niet langer 
voorzien is in een rem op die groei. Een kostenverhoging in plaats van een 
kostenreductie zou hiervan het gevolg kunnen zijn.  
 
Meijer (in Meijer, 2004) wijst er op dat het Nederlandse systeem van samen-
werkingsverbanden internationaal respect oogst en tot voorbeeld dient aan 
anderen. De opvang van leerlingen met problemen vereist immers samenwerking 
en coördinatie, zeker in het basisonderwijs waar scholen in de regel te klein zijn 
om die opvang alleen te kunnen verzorgen. De financieringssystematiek van het 
WSNS-beleid is bovendien in potentie zo ingericht dat integratie van zorgleer-
lingen in het regulier onderwijs wordt bevorderd en segregatie wordt ontmoedigd, 
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hoewel er op de werking van die systematiek (zie boven) wel iets valt af te 
dingen. Het feit dat het samenwerkingsverband zelf middelen mag toebedelen 
maakt in ieder geval wel dat deelnemers aan het samenwerkingsverband belang 
hebben bij deelname.  
Tegenover de reële knelpunten in het functioneren van de samenwerkings-
verbanden staan dus ook positieve elementen, zo kan worden betoogd. Niet alleen 
empirisch onderzoek wijst daarop (Meijer et al, 2004; Brede Evaluatie, 2005) 
maar ook geluiden uit het onderwijsveld (zie hiervoor hoofdstuk 4). Het opheffen 
van de verplichting tot samenwerking in het nieuwe beleid wordt daarom zeker 
niet door iedereen gezien als winst. Een alternatief zou kunnen zijn het verbeteren 
van de bestuurlijke condities voor het functioneren van samenwerkingsverbanden 
en het verbeteren van de werkwijze (betere kwaliteitszorg, oormerken van 
zorgbudget voor het regulier onderwijs, bevorderen van een cultuur waarin 
scholen die slecht presteren gesanctioneerd worden). 
 
3.2.4 De omvang van het sbao neemt af, maar die van het speciaal 

onderwijs (so) neemt toe 
De deelname van leerlingen aan het speciaal basisonderwijs is over een periode 
van circa 10 jaar gedaald van 3,7% tot 3,2% van alle leerlingen in het primair 
onderwijs. Die daling was een doelstelling van het WSNS-beleid en wordt dan 
ook beschouwd als opbrengst van dit beleid. Tegelijkertijd is de deelname aan het 
speciaal onderwijs (de scholen die vallen onder de REC’s) en het gebruik van de 
rugzak (leerlinggebonden financiering) voor geïndiceerde leerlingen in diezelfde 
periode vrij fors gestegen. Deze stijging heeft de daling van deelname aan het 
sbao gecompenseerd; om die reden wordt over het sbao en het so wel gesproken 
als ‘communicerende vaten’ (Smeets, 2004; Meijer et al, 2004). Nadere analyses 
van de leerlingstromen en verwijzingscijfers wijzen er echter op dat het niet 
(alleen maar) zo is dat probleemleerlingen worden ‘doorgeschoven’ van de ene 
sector naar de andere, maar dat er ook andere oorzaken zijn van de groei van het 
aantal so-leerlingen respectievelijk het aantal leerlingen met so-indicatie (rugzak). 
Het LCTI (2005) onderzocht op verzoek van OCW de recente groei van het aantal 
leerlingen in cluster 4 van het speciaal onderwijs, het cluster met voorzieningen 
voor kinderen met gedragsmoeilijkheden en psychiatrische stoornissen. Voor een 
deel bleek de groei artificieel, want het gevolg van het besluit om scholen 
verbonden aan justitiële inrichtingen niet langer onder te brengen bij het 
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Ministerie van Justitie maar bij het Ministerie van OCW. Een ander deel van de 
oorzaak moet volgens de LCTI gezocht worden in de populariteit van de rugzak. 
Vooral voor kinderen die al in het regulier onderwijs zitten zijn veel cluster 4-
indicaties aangevraagd, met name op grond van stoornissen waarvoor geen 
specifieke scholen bestaan, zoals stoornissen in het autistisch spectrum en PDD-
NOS. Met een rugzak is voor deze kinderen nu extra hulp mogelijk in het regulier 
onderwijs, voorheen bestond deze mogelijkheid niet. De LCTI concludeert uit 
deze ontwikkeling dat deze vorm van extra onderwijszorg duidelijk in een 
behoefte voorziet. De LCTI heeft ook vastgesteld dat het gaat om reële indicaties, 
dus om kinderen die aan de criteria voldoen. Het LCTI verklaart de groei van dit 
type indicaties uit het feit dat er een toename is van het aantal kinderen/jeugdigen 
met dit soort problemen en uit het feit dat leerlingen met deze problemen in het 
verleden niet naar scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) 
werden verwezen, terwijl de ouders en leerkrachten nu wel gebruik (willen) 
maken van mogelijkheid tot extra hulp in regulier onderwijs. Het aantal 
plaatsingen in ZMOK-scholen is overigens eveneens toegenomen; dit is de derde 
reden van de toename van het aantal cluster 4 indicaties.  
Als achtergronden van de groei in cluster 4 wijst de LCTI op de volgende 
factoren: 

• veranderingen in de samenstelling van de bevolking (meer kinderen van 
migranten, meer kinderen aan de maatschappelijke onderkant) 

• de moderne tijd, waarin eerder gevraagd wordt om gespecialiseerde 
diagnostiek en behandeling (recht op aandacht voor het eigen geval) 

• leerkrachten herkennen verschijningsvormen en achtergronden van 
gedragsproblemen beter/eerder 

• verschuivende opvattingen over gedragsproblemen; externaliserend 
probleemgedrag wordt niet langer als enige vorm gezien, autisme en 
PDD-NOS zijn toegevoegd  

• LGF-beleid: voorheen was alleen plaatsing in ZMOK mogelijk, nu is er 
een alternatief 

• WSNS-beleid: de druk op bekostiging van speciale zorg maakt het 
aantrekkelijk leerlingen met gedragsproblemen naar cluster 4 te 
verwijzen in plaats van naar Sbao 

• toenemend strategisch gedrag van zowel ouders als scholen 
• onvoldoende discriminerende indicatiecriteria 
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• toenemende selectiviteit van het schoolsysteem (rendementseisen; 
toetsdruk staat op gespannen voet met adaptief onderwijs) 

• in het voortgezet onderwijs: motivatieproblemen leiden tot gedrags-
problemen, het onderwijs veroorzaakt die dus ten dele zelf. 
(LCTI, 2005). 

 
Het is de vraag of het nieuwe beleid deze groei zal kunnen beteugelen. Eén van de 
verwachtingen van de resultaten van het nieuwe beleid is dat nieuwe vormen van 
hulp zullen ontstaan voor leerlingen die tot nu toe niet goed in het beschikbare 
stelsel van voorzieningen passen. Het idee is immers dat er onder het nieuwe 
regime meer tussenvormen van hulp komen en meer mogelijkheden tot onderwijs 
op maat. Het LGF-regime heeft laten zien dat daaraan inderdaad behoefte bestaat. 
De rugzakmogelijkheid voor leerlingen met autisme en PDD-NOS in het regulier 
onderwijs maakt een verborgen behoefte zichtbaar en dat leidt vooralsnog tot 
meer groei. Het nieuwe zorgbeleid valt op te vatten als een verdere versterking 
van het LGF-model en zal daarmee mogelijk nog meer verborgen behoeften aan 
het licht brengen. Er komt dan dus geen vermindering van de vraag naar speciale 
onderwijszorg, hooguit een verplaatsing van de omgeving waarin de zorg 
geboden wordt (namelijk minder in het speciaal onderwijs en meer in het regulier 
onderwijs of in tussenvormen van regulier en speciaal onderwijs). Gegeven de 
mechanismen waar de LCTI op wijst (zoals meer eisende burgers, betere 
diagnostische vaardigheden van leerkrachten, neiging tot strategisch gedrag, 
selectiviteit van het schoolsysteem) is er geen reden om aan te nemen dat die 
trend zomaar zal keren. Nieuwe vormen van hulp zullen dus leiden tot meer 
vraag, zo mag worden verwacht. In de velddiscussies over het nieuwe zorgbeleid 
die wij voor dit onderzoek hebben bijgewoond is bijvoorbeeld al gesproken over 
de mogelijkheid om specifieke vormen van hulp te organiseren voor leerlingen 
met gedragsproblemen in het havo/vwo.  
Ook om deze reden is in de panels gewezen op het risico dat het nieuwe beleid tot 
‘ongeremde groei’ van de speciale onderwijszorg gaat leiden, althans van de zorg 
voor geïndiceerde leerlingen die aanspraak kunnen maken op een zorgbudget. 
Zowel ouders als scholen hebben er immers belang bij om maximaal gebruik te 
maken van de mogelijkheid om extra hulp gefinancierd te krijgen. Veelzeggend in 
dit verband is een verschijnsel waar de LCTI in haar analyses op wijst, namelijk 
dat op dit moment al veel cluster 4 indicaties worden aangevraagd voor leerlingen 
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die in het speciaal basisonderwijs zitten. Het doel daarvan is niet om die 
leerlingen vervolgens door te verwijzen naar een so-school die valt onder cluster 
4, maar om extra budget te verwerven voor hulp aan die leerlingen in de eigen 
school voor speciaal basisonderwijs. Op die manier wordt speciale hulp dus twee 
keer bekostigd, namelijk via een plaatsing in het speciaal basisonderwijs én via de 
rugzak (LCTI, 2005). Dit gebruik van de rugzak is formeel mogelijk en dus niet 
een vorm van oneigenlijk gebruik, maar het laat wel zien dat scholen op zoek 
gaan naar mogelijkheden om financieringsmogelijkheden maximaal te benutten. 
Dit staat bekend als ‘budgetmaximalisatie’. 
Een alternatieve oplossing voor de groei van het aantal indicaties voor cluster 4 
is, aldus de LCTI, preventie. De onderzoeksliteratuur over het bevorderen van 
motivatie van leerlingen in het onderwijs biedt daarvoor volgens de LCTI 
voldoende aanknopingspunten. Meijer (in Meijer et al, 2004) wijst er eveneens op 
dat uit internationale gegevens blijkt dat het onderwijs zelf veel kan doen aan het 
voorkomen van het ontstaan van serieuze gedragsproblemen, door bijvoorbeeld te 
werken met heterogeen groeperen, samenwerkend leren in te voeren en leerlingen 
te betrekken bij het formuleren van gedragsregels. 
 
Dit alles overziend, concluderen we dat het niet erg plausibel is dat het nieuwe 
beleid een oplossing biedt voor de groei van het speciaal onderwijs, 
respectievelijk de groei van het aantal leerlingen met een rugzak. Waar die 
leerlingen dan vooral onderwijs gaan ontvangen (in reguliere settingen, in 
speciale settingen of in tussenvormen) valt niet te voorspellen. Een kanttekening 
die we in dit verband alvast maken, is dat het in de toekomst lastig kan worden 
om leerlingstromen goed te volgen, als de huidige scheidslijnen tussen soorten 
scholen verdwijnen. We komen hierop terug in hoofdstuk 6. 
 
3.2.5 De keuzevrijheid van ouders in het LGF beleid is nog niet 

optimaal; het toelatingsbeleid van scholen beperkt in de praktijk 
soms het recht op plaatsing in de school van keuze 

Een belangrijk doel van het huidige LGF-beleid is het vergroten van de 
keuzevrijheid van ouders. Ouders mogen, als er voor hun kind een indicatie is 
afgegeven, kiezen voor een reguliere school of een school voor speciaal 
onderwijs. De eerste ervaringen hiermee laten zien dat ongeveer de helft van de 
ouders kiest voor een reguliere school (Vergeer et al, 2004). In de praktijk blijkt 
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het voor ouders niet altijd makkelijk te zijn om een plaats in het regulier 
onderwijs te realiseren. Ongeveer 40% van de ouders zegt te moeten ‘shoppen’ 
om een plaats voor hun kind te vinden en slaagt daarin pas na meerdere pogingen 
(Walraven et al. 2004). In een klein deel van deze gevallen lukt het helemaal niet 
(Vergeer et al, 2004). Scholen hebben in de huidige situatie de vrijheid om een 
zorgleerling te weigeren en maken van die vrijheid gebruik. Frustrerend voor 
ouders is dat die weigeringen niet altijd duidelijk gemotiveerd worden (Walraven 
et al, 2004).  
Over de redenen voor zulke weigeringen is nog niet veel bekend. Uit de schaarse 
gevallen die zijn onderzocht (Koster et al, 2004; Vergeer et al, 2004) blijkt dat de 
ouders en de scholen hierover ieder hun eigen verhaal hebben. De ouders melden 
dat sommige scholen ronduit negatief staan tegenover integratie van 
zorgleerlingen en om die reden een plaatsing weigeren. Ze vinden dat scholen te 
vrijblijvend met hun verzoek om plaatsing omgaan en menen dat de keuzevrijheid 
die het beleid hen biedt in de praktijk beperkt wordt door scholen die 
onvoldoende meewerken. Een enkele ouder maakt melding van ‘negatieve 
dossiervorming’ en onderlinge afspraken tussen scholen om een bepaald kind niet 
op te nemen. Volgens de scholen echter eisen sommige ouders te veel en zijn ze 
niet realistisch in hun wensen. Een tweede reden die scholen aanvoeren voor 
weigering is dat de grens voor de opnamecapaciteit van zorgleerlingen op de 
school is bereikt. In discussies in het onderwijsveld over het nieuwe zorgbeleid 
hebben wij in dit onderzoek van dit laatste ook voorbeelden gehoord. Sommige 
kinderen met een indicatie hebben een complexe problematiek die de spankracht 
van gewone basisscholen te boven gaat; het in de rugzak aanwezige budget zou 
bij lange na niet voldoende zijn om in de vereiste zorg te voorzien.  
Een argument dat naar voren is gekomen in de velddiscussies die wij voor dit 
onderzoek hebben bijgewoond is dat sommige scholen leerlingen met een rugzak 
weigeren omdat zij niet het predicaat ‘zorgschool’ willen krijgen. Die scholen 
zouden bezorgd zijn voor hun imago en vrezen dat zij bij toelating van zorg-
leerlingen onaantrekkelijk worden voor ouders van niet-zorgleerlingen.  
Tot nu toe is er nog slechts kleinschalig onderzoek gedaan naar de ervaringen van 
ouders die voor hun geïndiceerde kind een plaats in het regulier onderwijs hebben 
gezocht. Een groter en meer systematisch onderzoek hiernaar is in uitvoering 
(Vergeer, i.v.), maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Er is ook  
onderzoek in uitvoering naar (onder meer) de achtergronden van weigeringen van 
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scholen om zorgleerlingen op te nemen (Sontag et al, i.v.). Het is daarom 
prematuur om al van serieuze empirische onderbouwing van de omvang van dit 
knelpunt te spreken. Het is echter wel duidelijk dat op dit moment het recht van 
ouders om te kiezen voor een plaats in het regulier onderwijs in een aantal 
gevallen niet leidt tot een plaatsing op de gewenste school, en dat dat het 
moeilijker maakt om ‘thuisnabij’ onderwijs te realiseren. 
 
Het nieuwe beleid biedt voor dit knelpunt ten dele een oplossing. Na invoering 
van de zorgplicht kunnen scholen een zorgleerling niet meer zomaar weigeren. 
Het bevoegd gezag van de school heeft de plicht passend onderwijs aan te bieden, 
op de eigen school/scholen of, als dat niet mogelijk is, op een andere school 
(regulier of speciaal). Dat voorkomt in ieder geval dat ouders moeten ‘shoppen’, 
tenzij ze niet tevreden zijn over het aanbod dat het betreffende bestuur hen doet 
en zelf besluiten om het elders te proberen. Ook onder het nieuwe beleid krijgen 
ouders echter geen recht op plaatsing op de school van hun voorkeur. 
Scholen/besturen die gemotiveerd kunnen aantonen dat ze zelf het gewenste 
aanbod niet kunnen leveren mogen plaatsing nog steeds weigeren, zolang ze maar 
een alternatief aanbod doen. Het nieuwe beleid zorgt er dus vooral voor dat 
ouders minder ‘van het kastje naar de muur gestuurd worden’, het levert ouders 
geen grotere keuzevrijheid op.  
 
Of de wens van de ouders die kiezen voor een plaats in het regulier onderwijs en 
daarmee voor ‘thuisnabij onderwijs’ onder het nieuwe regime vaker gehonoreerd 
gaat worden, valt niet te voorspellen. Dat zal ten eerste afhangen van de omvang 
van het zorgbudget. Een ruim budget kan het voor de school financieel 
aantrekkelijk maken om zorgleerlingen te plaatsen, respectievelijk het vertrouwen 
geven dat de noodzakelijke zorg ook echt gegeven zal worden en de leerkrachten 
niet te veel belast. Ten tweede zal het afhangen van lokale afspraken over de 
inrichting van de zorgstructuur. Wanneer er in een regio voor gekozen wordt om 
een bepaald type zorg op één plaats te concentreren (bijvoorbeeld onderwijs aan 
autistische kinderen, of aan kinderen met een motorische handicap), zullen ouders 
in die regio weinig kans hebben om hun kind op een andere school geplaatst te 
krijgen. Het is goed denkbaar dat dergelijke keuzes lokaal gemaakt zullen 
worden, uit praktische overwegingen (efficiënt gebruik van de middelen, behoud 
van specifieke deskundigheid) of omdat het tegemoet komt aan die scholen die 
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liever geen zorgleerlingen willen plaatsen. Het kan echter ook zo zijn dat men 
lokaal kiest voor een eerlijke verdeling van zorgleerlingen over alle scholen in het 
gebied. In dat geval zullen er voor ouders waarschijnlijk wel meer mogelijkheden 
komen om hun kind op een school van voorkeur geplaatst te krijgen.  
 
3.2.6 De indicatiestelling voor LGF verloopt objectief en zorgvuldig, 

maar de procedures zijn traag en bureaucratisch 
Uit diverse bronnen blijkt dat er klachten bestaan over trage en bureaucratische 
procedures in het indicatietraject voor de leerlinggebonden financiering. Het 
indicatietraject wordt door ouders ervaren als tijdrovend en belastend. Ze moeten 
zelf veel materiaal (documentatie) verzamelen, hebben met veel instanties te 
maken en soms met lange wachttijden. De indicatiestelling door de CvI’s 
(Commissies voor Indicatiestelling) vindt uitsluitend plaats op grond van het 
dossier en dat betekent dat de samenstelling van dat dossier veel tijd kost 
(Vergeer et al, 2004; Walraven et al, 2004; LCTI, 2004; Brede Evaluatie, 2004). 
Wanneer de gevraagde indicatie niet kan worden verleend omdat blijkt dat men 
het kind eigenlijk voor een ander cluster had moeten aanmelden, begint het hele 
traject weer grotendeels opnieuw.  
Deze klachten doen zich alleen voor bij de leerlingen voor wie een LGF-indicatie 
wordt gevraagd. De verwijzing van leerlingen uit de WSNS-doelgroep naar 
scholen voor speciaal basisonderwijs, via de PCL’s, verloopt in de praktijk 
soepeler. Een belangrijk verschil tussen beide trajecten is dat de CvI’s zich bij 
hun beslissingen moeten houden aan landelijk vastgestelde objectieve criteria, 
terwijl die voor de PCL’s ontbreken.  
Voor het nieuwe beleid staat nog niet vast welke indicatietrajecten aan de orde 
zullen zijn. Gedacht wordt aan een gemengd model: voor een deel van de zorg-
leerlingen krijgen scholen een vast bedrag voor zorg, bijvoorbeeld gebaseerd op 
de grootte van de school (het totale aantal leerlingen), voor een ander deel van de 
zorgleerlingen zou de financiering lopen via indicaties en een daaraan gekoppeld 
individueel zorggewicht met bijbehorend budget, zoals nu in LGF. Welk aantal en 
welk type leerlingen voor indicatie in aanmerking komt is nog niet bekend. 
Wanneer onder het nieuwe regime de verdeling van zorgmiddelen grotendeels of 
geheel via indicaties en zorggewichten gaat verlopen, zal het probleem van 
bureaucratie waarschijnlijk niet verminderen en mogelijk zelfs toenemen. Net als 
in het huidige LGF-beleid is er dan sprake van een open einde regeling. Deze is 
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alleen financieel beheersbaar als er sprake is van toewijzing op basis van landelijk 
geldende, gestandaardiseerde criteria. Zouden die ontbreken, dan zou gemakkelijk 
wildgroei kunnen ontstaan, met als gevolg onbeheersbare kosten. Als er in het 
nieuwe beleid meer leerlingen dan tot nu toe op deze wijze geïndiceerd moeten 
worden, zullen dus meer ouders met deze, als bureaucratisch ervaren 
toelatingstrajecten te maken krijgen. 
Aan de andere kant is het ook denkbaar dat bestaande procedures juist efficiënter 
worden ingericht, wanneer schoolbesturen verantwoordelijk worden voor het 
organiseren van de zorg inclusief de toeleidingstrajecten. Er zou besloten kunnen 
worden om via regionale afspraken te komen tot één loket voor alle verwijzingen, 
zodat ouders en verwijzende scholen niet meer zelf de weg hoeven te vinden in 
het geheel van mogelijkheden. In velddiscussies die wij in dit onderzoek hebben 
bijgewoond is dit herhaaldelijk genoemd als mogelijk voordeel van het nieuwe 
beleid. Een constructie zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat voor elke aanmelding 
een ‘casemanager’ wordt aangewezen die net zo lang actief blijft totdat het 
betreffende kind is geplaatst op een passende school of voorziening.  
De verwachting van de beleidsontwerpers is nadrukkelijk dat een dergelijke 
efficiencyverbetering gaat optreden en dat door het nieuwe beleid procedures 
korter, eenvoudiger en inzichtelijker worden. Wil dat kunnen optreden in de vorm 
van één loket, dan is het wel noodzakelijk dat besturen bereid zijn om lokaal 
samen te werken.  
Overigens is voor het vereenvoudigen van de indicatieprocedures en het creëren 
van één loket niet beslist een volledige beleidsomslag nodig. Ook binnen het 
bestaande beleid is het denkbaar dat indicatietrajecten beter op elkaar worden 
afgestemd zodat dubbel werk en wachttijden worden voorkomen. Hetzelfde geldt 
voor het verbeteren van de begeleiding van de ouders, bijvoorbeeld in de vorm 
van een casemanager. In de interviews en panels in dit onderzoek is dit meer-
malen opgemerkt. Sommigen ervaren de keuze voor nieuw beleid als ‘overhaast’ 
en wijzen er op dat het LGF-beleid nog maar kort in uitvoering is en het beter zou 
zijn om eerst de tijd te nemen om startproblemen te overwinnen.  
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3.2.7 Autochtone achterstandsleerlingen lopen hun achterstand niet/te 
weinig in 

Dit knelpunt is slechts vermeld in één van de bronnen die we voor de probleem-
definitie van OCW hebben benut, namelijk in de beleidsbrief naar aanleiding van 
de evaluatie WSNS, LGF en OAB (2004). Het heeft betrekking op de bevinding 
dat de autochtone doelgroepleerlingen van het OAB (autochtone leerlingen met 
laag opgeleide ouders) qua prestatieniveau en onderwijsloopbanen verder 
achterop blijken te raken bij niet-achterstandsleerlingen en dus hun onder-
wijsachterstand vergroten in plaats van verkleinen. Dat valt temeer op doordat de 
allochtone doelgroepleerlingen van het OAB wel hun achterstand enigszins 
inlopen. Deze bevinding is uitvoerig gedocumenteerd (zie voor een overzicht 
Meijnen et al, 2003; en voor de meest recente gegevens Mulder et al, 2005) en 
kan dus als stevig empirisch onderbouwd worden beschouwd.  
Het nieuwe zorgbeleid heeft echter voor dit probleem geen oplossing. In het 
geheel van knelpunten in de zorgstructuur is het een ‘buitenbeentje’, omdat het 
afkomstig is uit de evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) die 
verder in de analyse die OCW maakt van knelpunten in de zorg eigenlijk geen rol 
speelt. Op zich is dit opvallend, omdat de herijking van het zorgbeleid immers 
voortkomt uit de evaluatie van de drie grote beleidsprogramma’s in het primair 
onderwijs, dus inclusief OAB. Voor het OAB zijn echter afzonderlijk nieuwe 
beleidsmaatregelen ontworpen (herziening gewichtenregeling, nieuwe positie 
schoolbesturen en gemeenten, invoering schakelklassen), en dat is volgens de 
beleidsbrief de reden dat de uitkomsten van de evaluatie OAB verder niet in het 
traject van de zorgstructuur worden meegenomen1. Dat geldt dus ook voor het 
onderhavige knelpunt. In de interviews en de panelbijeenkomsten hebben we dit 
probleem dan ook niet aan de orde gesteld. 

                                                 
1 Terzijde zij opgemerkt dat die keuze eigenlijk niet heel logisch is, gezien de probleemanalyse 
rond de zorgstructuur. Het is immers juist de verwevenheid/overlap op de drie beleidsterreinen 
die maakt dat het onderwijsveld klaagt over planlast, verantwoordingslast en gescheiden 
middelenstromen (Ministerie OCW, 2004a, 2004b; zie voor verdere gegevens 3.2.8). Het 
nieuwe beleid voorziet nu in nieuwe wegen voor WSNS en LGF, maar niet, althans niet vanuit 
hetzelfde kader, voor OAB. Wel vertoont de beleidsrichting die voor OAB wordt ingeslagen 
overeenkomsten met het herijking zorg beleid: ook daar is sprake van verschuiving van 
regie naar schoolbesturen.  
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3.2.8 WSNS, LGF en OAB zijn verschillende systemen en zorgen in het  
onderwijsveld voor verkokering en overbelasting 

Het enige knelpunt uit de probleemanalyse van OCW waar de drie 
beleidsterreinen WSNS, LGF en OAB wel in hun onderlinge verwevenheid aan 
de orde zijn is de klacht dat de drie beleidsprogramma’s te veel onafhankelijk van 
elkaar zijn ontworpen en daardoor te veel verschillende regels en structuren 
opleggen aan het onderwijsveld. Dit probleem is zeker niet nieuw. Eerder 
verschenen al studies over de relatie tussen OAB en WSNS (onder meer Karsten 
et al, 2001; Hofman en Steenbergen, 2001; Derriks et al, 2002; Ledoux, 2004; 
Ledoux et al, 2005b). De Onderwijsraad bracht in 2001 een advies uit over de 
bekostigingsstructuur voor WSNS, LGF en OAB (Onderwijsraad, 2001) . Recent 
schreef ook Frissen (2004) een evaluatierapport over de samenhang tussen 
WSNS, OAB en LGF, vanuit bestuurskundig oogpunt.  
Een terugkerend punt in deze studies is dat op het niveau van de doelstellingen de 
drie beleidsprogramma’s goed te onderscheiden zijn en dat het onderscheid ook 
goed te verdedigen is. De Onderwijsraad vindt daarom dat de gescheiden 
bekostigingssystematiek gehandhaafd moet worden. In zijn bestuurlijke 
uitwerking levert de scheiding echter wel problemen op. Elk programma heeft een 
eigen stelsel met regels en betrokken instanties. Die bestaan naast elkaar en 
kennen door aard en inrichting weinig afstemming. Ze verschillen bijvoorbeeld in 
territoriale structuur. WSNS heeft eigen samenwerkingsverbanden van scholen 
voor basis- en speciaal basisonderwijs, op tamelijk kleine schaal. LGF is ingebed 
in de grotere regionale structuur van de expertisecentra voor speciaal onderwijs. 
OAB wordt uitgevoerd op de schaal van de gemeente, en voor het aanpalende 
beleidsgebied van de jeugdzorg is de provincie het niveau van inrichting. Behalve 
in territoriale structuur zijn er verschillen in procedures. Zo hebben WSNS, LGF 
en de zorgstructuur die bestaat in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs en 
LWOO in het VMBO) elk een eigen indicatiesystematiek voor het plaatsen van 
leerlingen in leerwegen met speciale zorg. En omdat ook de structuur van 
samenwerking en overleg verschilt tussen de programma’s, is er op inhoudelijk 
terrein minder synergie dan wenselijk zou zijn. Daar waar men zoekt naar meer 
mogelijkheden tot samenwerking en afstemming, stuit men vaak op 
belemmerende regelgeving en bekostigingsvoorschriften.  
In de probleemanalyse van OCW vormt dit een centraal knelpunt. Men vindt dat 
er sprake is van verkokering en een overmaat aan regels; om deze reden zoekt 
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men in het nieuwe zorgbeleid de oplossing in vermindering van regels en meer 
vrijheid voor het onderwijsveld om eigen keuzes te maken en meer samenhang en 
maatwerk te realiseren. In de plaats van een veelheid aan regels komen enkele 
algemene instrumenten (zorgplicht, zorgbudget en extern toezicht) en het 
vertrouwen dat de professionals in het onderwijsveld zelf in staat zullen zijn het 
onderwijs aan zorgleerlingen goed te regelen. 
De verwachting is dus dat na invoering van het nieuwe zorgbeleid lokale acties en 
afspraken zullen leiden tot vermindering van de verkokering. Uit de veld-
discussies die wij voor het onderzoek hebben bijgewoond valt op te maken dat de 
wens om tot meer afstemming te komen tussen het WSNS- en het LGF-beleid 
zeker leeft en dat men het zou toejuichen als er voor indicatie- en toelatings-
trajecten sprake zou kunnen zijn van ‘één loket’ (zie ook hoofdstuk 4). Daaruit 
valt op te maken dat de verwachting van OCW dat men daarin lokaal wil 
investeren in ieder geval niet onrealistisch is. Of dat ook geldt voor integratie 
tussen het beleid voor zorgleerlingen (doelgroepen WSNS en LGF) en leerlingen 
uit achterstandsgroepen (doelgroep OAB) is echter de vraag. In het landelijk 
beleid blijven dit aparte programma’s met een eigen systematiek en lokaal 
wortelen deze beleidsterreinen in een verschillende historie. Veel zal op dit 
gebied afhangen van de bereidheid en capaciteiten van besturen en gemeenten om 
met elkaar tot goede afspraken te komen. 
De empirische onderbouwing van dit probleem is overigens wat onduidelijk. 
Weliswaar vormt de samenhang tussen de beleidsprogramma’s al geruime tijd 
een punt van aandacht (zie de eerder genoemde studies), maar uit de brede 
evaluatie van WSNS, LGF en OAB komt niet als centrale conclusie naar voren 
dat de samenhang/afstemming op zichzelf een cruciaal probleem is (Brede 
Evaluatie, 2004). De accenten in de evaluatie liggen meer op knelpunten binnen 
de afzonderlijke programma’s. Misschien is er om die reden in de panels in dit 
onderzoek met enige verbazing gereageerd op de nieuwe beleidsvoornemens. 
Men stelde daar de vraag of er wel zoveel aanleiding is om ‘het weer allemaal 
anders te doen’ en te kiezen voor een nieuwe benadering in plaats van verdere 
verbetering van het bestaande. Ook in de veldlijnbijeenkomsten is dit een 
regelmatig gehoord geluid geweest (zie hoofdstuk 4). 
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3.2.9 Wachtlijsten en thuiszitters  
Sinds een aantal jaren bestaat er in de Tweede Kamer zorg over het verschijnsel 
dat leerlingen die speciale zorg behoeven die niet altijd binnen een redelijke 
termijn krijgen, omdat er sprake is van wachtlijsten in het speciaal (basis)-
onderwijs of van de onmogelijkheid om een leerling ergens geplaatst te krijgen. 
Als gevolg van beide verschijnselen zitten sommige leerlingen noodgedwongen 
voor kortere of langere tijd thuis.  
In de analyse van OCW vormen de leerlingen die ‘tussen de wal en het schip 
komen te vallen’ en daardoor thuis zitten één van de belangrijke motieven voor de 
herijking van het zorgbeleid (Ministerie OCW 2005b). Men zoekt de oorzaak van 
dit verschijnsel in een onduidelijke en ingewikkelde verdeling van verantwoor-
delijkheden. Thuiszittende leerlingen zijn volgens OCW het gevolg van het feit 
dat er te veel verschillende regels zijn, dat ieder deel van het onderwijsstelsel 
(indicatiecommissies, scholen) alleen naar de eigen regels kijkt en dat niemand de 
verantwoordelijkheid heeft voor het geheel. Dat maakt dat een indicatieprocedure 
soms erg lang kan duren of dat ouders of leerplichtambtenaren telkens stuiten op 
een weigering om een kind te plaatsen zonder dat alternatieven worden geboden. 
Omdat leerlingen die leerplichtig zijn en die desondanks geen onderwijs krijgen, 
beschouwd worden als een groot knelpunt, wil het Ministerie daar een structurele 
oplossing voor vinden. 
De Inspectie van het onderwijs doet sinds enkele jaren onderzoek naar het aantal 
kinderen dat op wachtlijsten staat en naar het aantal leerplichtige kinderen dat 
helemaal geen onderwijs volgt. Voor wat betreft de wachtlijsten gaat het eigenlijk 
om drie soorten lijsten: leerlingen die wachten op een toelatingsonderzoek of de 
start van een indicatietraject, leerlingen die al wel in de procedure voor onderzoek 
zijn opgenomen maar bij wie het onderzoek nog niet is afgerond, en leerlingen die 
na onderzoek toelaatbaar zijn bevonden, maar die nog niet daadwerkelijk zijn 
geplaatst (dit zijn leerlingen die op een plaatsingslijst staan). Uit het onderzoek 
van de inspectie blijkt dat in het speciaal basisonderwijs het aantal leerlingen op 
wachtlijsten na een stijging in de periode 1998-2001 in 2002 aanzienlijk is 
gedaald. De daling wordt toegeschreven aan specifieke maatregelen die genomen 
zijn om de wachtlijsten in het sbao terug te dringen: planmatige ondersteuning 
van WSNS samenwerkingsverbanden met een hoog aandeel leerlingen op wacht-
lijsten en de wettelijk verplichte invoering van een plaatsingssystematiek met drie 
plaatsingsdata per jaar (waardoor leerlingen die in de loop van een schooljaar 
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worden aangemeld niet tot het volgende schooljaar hoeven te wachten op 
plaatsing). De inspectie heeft voor de WSNS-doelgroep ook het aantal thuiszitters 
onderzocht: op 1 oktober 2002 waren er 50 thuiszittende leerlingen binnen de 
WSNS-samenwerkingsverbanden. Van hen stond slechts een klein deel op een 
plaatsingslijst; over verdere oorzaken van het thuiszitten waren geen gegevens 
bekend (Inspectie van het Onderwijs, 2003).  
Voor het speciaal onderwijs onderzocht de inspectie de situatie in de periode 
2003-2005. In totaal telde de inspectie in januari 2005 827 leerlingen op wacht-
lijsten in het so. Daarvan wacht 36% langer dan drie maanden. Het grootste deel 
van deze leerlingen (73%) staat op een wachtlijst voor plaatsing in cluster 4 
(leerlingen met gedragsproblemen); voor dit cluster constateerde de Inspectie ook 
een recente sterke toename van het aantal leerlingen op wachtlijsten. Bij de 
overige clusters was er vooral sprake van schommelingen zonder specifieke 
trends. De oorzaken van de wachtlijsten in het so zijn volgens de inspectie divers. 
Huisvesting speelt een rol (scholen hebben een ‘vol’ gebouw, d.w.z. te weinig 
lokalen om nieuwe groepen te kunnen vormen), het eigen plaatsingsbeleid van 
scholen eveneens (maximale groepsgrootte en de samenstelling van groepen), en 
verder constateren veel scholen een toename van het aantal kinderen met 
(ernstige) problemen, vooral in de clusters 3 en 4. Het aantal thuiszittende leer-
lingen in deze sector is door de inspectie geschat op circa 100 (januari 2005). 
Registratieproblemen maken echter dat dit aantal enigszins onzeker is. Ongeveer 
de helft van deze leerlingen (ruwe schatting) zit langdurig thuis (langer dan drie 
maanden) (Inspectie van het Onderwijs, 2005). 
De inspectiegegevens laten zien dat er inderdaad een probleem is met wachtlijsten 
en thuiszittters, en dat er dus empirische evidentie is voor dit knelpunt. Over de 
zwaarte van het probleem verschillen echter de meningen. Voor het speciaal 
basisonderwijs wijzen verschillende geïnterviewden (waaronder de inspectie zelf) 
en panelleden in dit onderzoek op de daling van de omvang van de wachtlijsten; 
gezien de dalende trend is men geneigd dit te beschouwen als een probleem dat 
inmiddels onder controle is. Voor het speciaal onderwijs is dit minder duidelijk. 
Daar is vooral een specifiek knelpunt aanwezig in één van de vier clusters (cluster 
4), dat de recente sterke toename in aanmeldingen niet weet te verwerken. Het 
aantal thuiszitters, vooral het aantal leerlingen dat langdurig thuis zit, is echter 
ook hier feitelijk niet zo groot. De oorzaken daarvan zijn bovendien niet altijd 
gelegen in gebrek aan regie of in onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, 
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zoals de Minister schetst. Ze hebben ook te maken met gedrag van ouders, met 
gezinsproblemen, met administratieve slordigheden en met capaciteitsproblemen 
bij sommige scholen voor speciaal onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2005). 
 
De verwachting van het Ministerie is dat na invoering van het nieuwe beleid het 
probleem van thuiszittende leerlingen, en eigenlijk ook van wachtlijsten zal 
verdwijnen. Vanwege de zorgplicht voor schoolbesturen zal het dan immers niet 
langer onduidelijk zijn wie verantwoordelijk is en kunnen leerlingen en ouders 
niet langer ‘van het kastje naar de muur gestuurd worden’. Bovendien verwacht 
men dat het nieuwe beleid er toe zal leiden dat schoolbesturen creatiever worden 
in het zoeken naar specifieke mogelijkheden voor leerlingen die nu nog moeilijk 
plaatsbaar zijn of voor wie geen echt passend aanbod beschikbaar is.  
Het is echter niet duidelijk of de invoering van de zorgplicht ook impliceert dat 
leerlingen binnen een bepaalde tijd moeten zijn onderzocht of geplaatst. Wanneer 
daar geen nadere regels voor komen (en men wil immers het liefst zo min 
mogelijk regels), is het goed denkbaar dat lokale capaciteitsproblemen bij 
speciale onderwijsvoorzieningen toch weer wachtlijsten tot gevolg zullen hebben. 
Ook de meervoudige oorzaken van het verschijnsel thuiszitten worden niet 
allemaal weggenomen door het instrument zorgplicht.  
Voor sommige problemen zijn ook oplossingen denkbaar binnen de huidige 
regels. Zo wijst het LCT er op dat voor de moeilijk plaatsbare groep leerlingen 
die zowel gedragsproblemen heeft als een verstandelijke beperking op ZML-
niveau ook nu al ‘tussengroepen’ voor cluster 3 en 4 gecreëerd kunnen worden. 
Op enkele plaatsen is dit al in ontwikkeling (LCTI, 2006). 
 
3.2.10 Onduidelijkheid over de regie/de verantwoordelijkheid als het gaat 

om plaatsing van zorgleerlingen  
Dit onderwerp is hierboven al besproken, bij het probleem van de 
wachtlijsten/thuiszitters. OCW ziet gebrek aan regie als oorzaak van het feit dat 
procedures lang duren, kinderen niet altijd op de goede plek terechtkomen en 
ouders soms moeten ‘shoppen’ met hun kind. De vraag naar de empirische 
onderbouwing van dit knelpunt is lastig te beantwoorden; het gaat hier immers 
eerder om het aanwijzen van de achterliggende oorzaak van problemen/ 
knelpunten dan om die knelpunten zelf.  
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Gebrek aan regie heeft twee aspecten: onduidelijkheid over verantwoordelijkheid 
enerzijds, en gebrek aan sturing/coördinatie anderzijds. In het nieuwe zorgbeleid 
wordt het eerste aspect opgelost. Het is dan ondubbelzinnig duidelijk wie 
verantwoordelijk zijn voor plaatsing van zorgleerlingen: de schoolbesturen. Voor 
een efficiënte wijze van plaatsen is echter samenwerking tussen besturen nodig. 
Of dat in de praktijk gaat gebeuren en of dat resulteert in gezamenlijk gedragen 
regie over plaatsingsbeslissingen is niet zeker, dit moet worden afgewacht.  
 
3.2.11 Het stelsel van speciale voorzieningen is te complex, met name de  

vele regels voor toelating en bekostiging.Het toeleidingstraject is 
ondoorzichtig en duurt te lang, het wordt door ouders maar ook 
door verwijzende scholen ervaren als ‘een woud van regels’ 

Ook dit knelpunt speelt een belangrijke rol in de probleemanalyse van OCW. Een 
uitvoerige empirische onderbouwing voor dit knelpunt ontbreekt weliswaar, maar 
er zijn zeker aanwijzingen dat het probleem in de praktijk aanwezig is, zowel 
voor ouders als scholen. Het geldt echter vooral voor de procedures in het LGF-
beleid, die inderdaad erg complex zijn door de eisen die gesteld worden in 
verband met objectieve en clustergebonden indicering. Deze procedures stellen 
hoge eisen aan ouders (Vergeer et al, 2004; Walraven & Andriessen, 2004), maar 
ook voor scholen is het systeem ingewikkeld. Basisscholen hebben bovendien te 
maken met de (weer andere) eisen die gesteld worden in verband met 
doorverwijzingen van leerlingen naar het praktijkonderwijs of leerwegen met 
lwoo in het voortgezet onderwijs, en met de procedures in hun eigen WSNS-
samenwerkingsverband voor wat betreft aanmelding van leerlingen bij de PCL als 
het gaat om een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs. Hoe complex het 
stelsel als geheel is, blijkt bijvoorbeeld uit brochures die zijn gemaakt als 
wegwijzer in het systeem van toelating en plaatsing in de verschillende sectoren 
en voorzieningen (onder meer Den Dulk & Van Petegem, 2005).  
Het is dus begrijpelijk dat er in het onderwijsveld vaak gepleit voor wordt voor 
één loket voor aanmelding, onderzoek en doorverwijzing naar alle verschillende 
voorzieningen. Op veel plaatsen zijn er ook al bewegingen in die richting gaande. 
Zo heeft ongeveer een derde van alle WSNS-samenwerkingsverbanden afspraken 
met de REC-clusters 3 en 4 over samenwerking (Sontag et al, 2004; Van der 
Steenhoven & Van Veen; 2006), zij het dat er op dit gebied nog veel ruimte voor 
verbetering lijkt te bestaan (Van Lieshout et al, 2005).  
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Of het nieuwe zorgbeleid dit knelpunt gaat oplossen valt nog niet te voorspellen. 
Door afschaffing van het speciaal onderwijs als wettelijk geregeld stelsel, zoals 
het Ministerie wil (zie hoofdstuk 1), zullen veel landelijke regels verdwijnen die 
nu zorgen voor de complexiteit van het systeem. In het nieuwe beleid blijft echter 
wel indicering nodig: er moet immers een grond zijn om voor bepaalde leerlingen 
een zorgbudget toe te kennen aan scholen. Vanwege beheersbaarheid van kosten 
en overwegingen van rechtvaardigheid zullen dit waarschijnlijk landelijke regels 
blijven. Zo niet, dan zullen er lokale regels voor in de plaats (moeten) komen. 
Hoe meer leerlingen onder een indiceringsysteem vallen, hoe meer regels en hoe 
groter het probleem van bureaucratie en complexiteit voor ouders en scholen. De 
eventuele vermindering van dit knelpunt zal in belangrijke mate afhangen van de 
beslissingen die nog genomen gaan worden over welke groepen leerlingen 
bekostigd gaan worden op basis van individuele indicatie.  
Wanneer er onder de nieuwe verhoudingen lokale samenwerking tot stand komt 
die leidt tot één loket voor aanmelding, onderzoek en plaatsing, zal dat echter wel 
weer leiden tot vermindering van de complexiteit. Het Ministerie kan daarop in 
het nieuwe beleid niet sturen, maar gezien de wensen die in het onderwijsveld 
leven ten aanzien van één loket is het niet onrealistisch te verwachten dat men 
hier lokaal vaak voor gaat kiezen.  
 
Onderdeel van het complexiteitsprobleem zijn ook de volgende twee knelpunten, 
die we hier samen bespreken. 
 
3.2.12 Verbeterprojecten zoals Herstart, Rebound, Op de rails hebben 

ieder een eigen bekostigingssystematiek en veroorzaken admini-
stratieve last voor scholen 
Nieuwe initiatieven voor het flexibeler of thuisnabijer regelen van 
de zorg stuiten af op starre regelgeving 

De laatste jaren zijn er diverse nieuwe opvangvoorzieningen voor zorgleerlingen 
ontstaan, vooral voor leerlingen met gedragsproblemen. Voor het voortgezet 
onderwijs zijn dat de rebound voorzieningen, een vorm van (tijdelijke) opvang 
van leerlingen die problemen op school veroorzaken, maar ook bedoeld voor 
zware spijbelaars en voortijdig schoolverlaters. Eveneens voor het voorgezet 
onderwijs zijn er de (vergelijkbare) time out-projecten: tijdelijke plaatsingen in 
een aparte voorziening van leerlingen die zich door leer- en gedragsproblemen 
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niet handhaven in hun school voor voortgezet onderwijs. Soms gaat het om 
tijdelijke plaatsen in het speciaal onderwijs, waar de leerlingen dan een paar 
maanden verblijven totdat ze weer ‘op de rails’ zijn voor een meer langdurige 
plaatsing. Een ander project is Herstart, bedoeld voor leerlingen die geen 
onderwijs volgen en thuis zitten. Bij ´Herstart´ wordt een kind of jongere voor 13 
weken in het project geplaatst. In die 13 weken gaat hij/zij naar school en krijgt 
een onderwijsprogramma op maat. In het begin van de plaatsing wordt een 
indicatietraject gestart. Als duidelijk is in welke richting de indicatie gaat, wordt 
een school gezocht. Afhankelijk van wel of geen indicatie wordt dit een reguliere 
of een speciale school. 
Al deze projecten zijn bedoeld voor leerlingen die uit het gewone onderwijs zijn 
geraakt of daar niet langer te handhaven zijn, maar voor wie een plaatsing in het 
speciaal onderwijs niet geïndiceerd is of nog niet tot stand gekomen. Het gaat dus 
om tussenvormen van hulp, bedoeld om alle betrokkenen lucht te geven en de 
leerling ofwel na een korte interventie terug te plaatsen in het regulier onderwijs, 
ofwel na nadere diagnostiek te plaatsen in het speciaal onderwijs. Op sommige 
plaatsen zijn er voor leerlingen in het basisonderwijs ook mogelijkheden voor 
tijdelijke plaatsingen in het speciaal onderwijs of in een specifieke ‘hulpklas’.  
Deze trajecten voorzien in een behoefte, maar hebben ieder weer eigen regels wat 
betreft toeleiding, plaatsing en bekostiging. Het zijn andere vormen van speciale 
zorg dan de reguliere vorm van plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs of een 
rugzak. Ze zijn mede ontstaan doordat de reguliere vormen qua regelgeving en 
bekostigingssystematiek weinig flexibel zijn en niet in staat om dergelijke lichte, 
snelle en tijdelijke constructies vorm te geven. De oorzaak van hun bestaan is dus 
onder andere starre regelgeving. Ze leiden echter zelf weer tot uitbreiding van het 
regelsysteem en dus tot een toename van de complexiteit van het stelsel van 
speciale hulp. 
Het tweede knelpunt, nieuwe initiatieven voor het flexibeler of thuisnabijer 
regelen van de zorg stuiten af op starre regelgeving, is in feite een andere 
formulering van hetzelfde probleem. Pogingen van scholen om zelf nieuwe 
vormen van hulp te creëren die minder ingrijpend zijn voor ouders en leerling en 
meer op maat van de behoeften van zorgleerlingen, stuiten in de praktijk vaak op 
financieringsproblemen. Het gaat soms om goedkopere vormen van hulp dan een 
plaatsing in het speciaal onderwijs, maar de regels blijken slechts gemaakt voor 
de duurdere vorm van hulp.  
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Voor de onderbouwing van deze twee problemen geldt hetzelfde als voor het 
vorige punt: de onderzoeksliteratuur bevat hierover weinig gegevens, maar er zijn 
voldoende signalen uit de praktijk (waarnaar OCW ook verwijst) die laten zien 
dat dit reële knelpunten zijn. 
 
Gaat het nieuwe zorgbeleid hiervoor een oplossing bieden? In principe geeft het 
nieuwe beleid aan scholen en schoolbesturen veel meer vrijheid om zelf 
beslissingen te nemen over gewenste vormen van zorg en over de financiering 
daarvan. Landelijke bekostigingsregels zullen dus minder vaak in de weg staan 
van wensen om de zorg anders in te richten. Of dat in de praktijk ook gaat 
gebeuren is echter nog een vraag. Alle vormen van hulp die bovenschools zijn 
vereisen samenwerking en afspraken over gezamenlijke financiering. Vooral als 
het om bovenbestuurlijke voorzieningen gaat (voorzieningen die alleen door 
besturen gezamenlijk gedragen kunnen worden) kan dat moeilijk worden: er is 
immers geen dwang tot samenwerking en afzonderlijke besturen kunnen er voor 
kiezen om hun prioriteiten elders te leggen. In dit verband is relevant dat ook al in 
de huidige situatie besturen kunnen besluiten om beschikbare gelden zo in te 
zetten dat lichte en tijdelijke vormen van hulp ontstaan. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk om de WSNS-gelden in de samenwerkingsverbanden daarvoor te 
benutten. De praktijk laat echter zien dat men dit niet gauw doet: er zijn niet veel 
samenwerkingsverbanden met dit type voorzieningen (Van der Steenhoven & 
Van Veen, 2006) en daar waar het geprobeerd wordt, blijkt het nogal eens te 
blijven bij een tijdelijk project. Zo heeft men in Alkmaar enige tijd een 
tussenvoorziening gehad voor jonge risicokinderen, bedoeld voor kinderen in de 
kleuterleeftijd die gebrekkige sociale vaardigheden hebben en snel en vaak de 
orde in de klas verstoren. Deze kinderen konden verwezen worden naar “De 
Optimist”, een klasje verbonden aan een school voor speciaal basisonderwijs, 
waar ze enkele dagdelen per week naar toe gingen; de andere dagdelen bleven ze 
in hun eigen school. In een periode van maximaal zes maanden werd dan 
geprobeerd het gedrag van de kinderen zodanig bij te sturen dat ze verder in hun 
eigen school konden blijven en niet verwezen hoefden te worden naar het speciaal 
onderwijs. Ook steun aan ouders en de eigen leerkracht van het kind hoorde tot 
het programma. De voorziening was opgezet als een pilot en werd gezamenlijk 
gefinancierd door het Bureau Jeugdzorg, de samenwerkingsverbanden WSNS en 
het REC. Het Ministerie van OCW en de provincie financierden ook een deel, 
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namelijk de begeleiding, coördinatie en procesonderzoek. Toen na enige tijd de 
subsidies van OCW en de provincie wegvielen en de betrokken instellingen de 
voorziening zelf verder moesten financieren (zoals van te voren afgesproken), 
kwam er echter meteen een eind aan: de vereiste middelen werden niet 
vrijgemaakt, ondanks de positieve evaluatie. Dit leidde uiteraard tot frustratie bij 
de uitvoerders. Van Lieshout et al (2005), die deze casus beschreven hebben in 
‘Schoolvoorbeelden van samenwerking met externe instellingen’, wijzen er dan 
ook op dat “er in het onderwijs grote behoefte bestaat aan het terugdringen van 
de projectencultuur en aan het allereerst realiseren van een structurele basisinzet 
van externe instellingen in de zorgstructuur van het basisonderwijs” (id., pag. 
12). De schoolbesturen zijn voor de scholen geen ‘externe instellingen’, maar 
deze conclusie zou wel eens net zou goed kunnen opgaan voor voorzieningen die 
afhankelijk zijn van afspraken tussen schoolbesturen.  
Een mogelijk risico van het nieuwe beleid is dat schoolbesturen niet of 
onvoldoende zullen deelnemen aan lokale of regionale vormen van samenwerking 
en vooral gaan kiezen voor ‘eigen’ voorzieningen. Dat kan leiden tot 
versnippering en tot ongelijke toegang tot zorg op maat.  
 
3.2.13 De ambulante begeleiding van sbao en so is onhelder (type hulp) 

en (te) kostbaar (veel reistijd) 
Bij OCW is men niet tevreden over de huidige werking van de ambulante 
begeleiding. Dit is begeleiding die door scholen voor speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs gegeven wordt aan de leerkrachten van reguliere scholen. In 
het huidige LGF-beleid is die ambulante begeleiding verplicht en kindgebonden. 
In de praktijk kan dit er toe leiden dat een leerkracht wordt ondersteund door 
verschillende ambulant begeleiders, die ieder de leerkracht bezoeken voor één 
kind en allemaal eigen adviezen geven. Dit wordt ervaren als inefficiënt, zowel in 
financiële zin (er gaat veel tijd van ambulante begeleiders zitten in reizen) als wat 
betreft bijdrage aan de deskundigheid van leerkrachten.  
Over het functioneren van ambulante begeleiding in het sbao en het so is vanuit 
onderzoek niet veel bekend. Voor de onderbouwing van dit knelpunt beschikken 
we dan ook niet over empirische gegevens. Wel is het zo dat de inspectie de wijze 
waarop de REC’s de ambulante begeleiding coördineren als voldoende beoordeelt 
(Inspectie van het onderwijs, 2004). Dit is echter een vrij procedurele beoordeling 
en geen inhoudelijke. 
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Dat de regeling als zodanig niet erg efficiënt is, zoals OCW stelt, is natuurlijk wel 
goed voorstelbaar. Bij de invoering van het nieuwe beleid zal de verplichting tot 
het ‘afnemen’ van ambulante begeleiding vanuit het so waarschijnlijk vervallen. 
Scholen en schoolbesturen gaan dan zelf bepalen of en in welke vorm 
specialistische hulp of advies nodig is bij de opvang van zorgleerlingen. Het ligt 
voor de hand dat de expertise van de huidige scholen voor speciaal onderwijs 
daarvoor zal worden gebruikt, maar uiteraard kunnen ook andere keuzes worden 
gemaakt. Er zijn momenteel ook al andere modellen in gebruik. Zo hebben 
schoolbesturen soms zelf orthopedagogen in dienst die scholen ondersteunen en 
adviseren bij het geven van onderwijs aan zorgleerlingen. Deze zijn school- en 
niet kindgebonden (Vergeer, 2003).  
In welke vorm de huidige ambulante begeleiding onder de nieuwe verhoudingen 
nog een rol zal spelen moet worden afgewacht. Het is goed denkbaar dat men zal 
proberen te komen tot efficiëntere modellen.  
 
 
3.2.14 De afstemming tussen voorzieningen en zorgtrajecten schiet tekort. 

Overgangen zijn in het onderwijs slecht geregeld, met name tussen 
po en vo en tussen onderwijs en jeugdzorg 

Dit is een oud en bekend knelpunt, niet alleen in het onderwijs aan zorgleerlingen 
(zie voor recente gegevens Inspectie van het onderwijs, 2006), maar voor wat 
betreft de overgang van po naar vo ook voor het onderwijs als geheel (Ledoux et 
al, 2002; Driessen et al, 2005). De afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg 
vormt al jaren een probleem en is zowel voorwerp van landelijke beleids-
herziening (Operatie Jong) als van praktische pogingen om modellen te vinden 
waarin samenwerking op structurele basis kan plaatsvinden (Veen et al, 2004).  
De verwachting is dat het nieuwe zorgbeleid een nieuwe impuls gaat geven aan 
lokale acties om goede vormen van samenwerking te vinden. Het instrument 
zorgplicht zal de schoolbesturen er toe brengen (meer) samenwerking te zoeken 
met aanbieders van hulp voor zorgleerlingen, binnen en buiten het onderwijs. Ze 
moeten immers bronnen voor passend onderwijs mobiliseren. Naar verwachting 
gaat dat echter niet snel resulteren in betere afstemming en samenwerking dan 
onder de huidige condities. Afstemmingsproblemen komen onder meer voort uit 
verkokering, uit gescheiden systemen met ieder een eigen logica. Het nieuwe 
beleid gaat de bestaande systeemscheiding tussen het po en het vo enerzijds en 
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tussen het onderwijs en de jeugdzorg anderzijds niet vanzelf opheffen. Daar komt 
bij dat nog afgewacht moet worden, zoals eerder opgemerkt, of de schoolbesturen 
daadwerkelijk zullen gaan samenwerken over de grenzen van hun eigen bestuur 
heen. Ze kunnen er ook voor kiezen zelf de gewenste expertise in te huren of aan 
te stellen.  
 
Voor wat betreft de afstemming tussen po en vo bevat het nieuwe beleid geen 
prikkels om meer te gaan afstemmen dan in de huidige situatie. In één van de 
panels in dit onderzoek is opgemerkt dat er verschillen in ‘zorggerichtheid’ 
bestaan tussen po en vo: van oudsher is het po meer gericht op ‘alle leerlingen er 
bij houden’ en dus zorg op maat verlenen dan het v.o. (zie ook inspectie van het 
onderwijs, 2006). Aan dit verschil zal het nieuwe beleid niet iets veranderen. Wat 
mogelijk wel zal veranderen is de praktijk van indicering van zorgleerlingen in 
het vo. Sinds een aantal jaren worden zorgleerlingen in het VMBO die in 
aanmerking komen voor praktijkonderwijs of LWOO individueel geïndiceerd en 
krijgen VMBO-scholen voor elke geïndiceerde leerling een zorgbudget. Voor het 
havo/vwo bestaat een dergelijke regeling niet. Voor het basisonderwijs evenmin. 
Basisscholen krijgen voor de leerlingen in de WSNS-doelgroep alleen een 
bescheiden bedrag, gebaseerd op de grootte van de school, maar geen bedrag per 
zorgleerling. Dat gebeurt alleen bij de leerlingen die in aanmerking komen voor 
een rugzak. Er zijn in het basisonderwijs, anders dan in het VMBO, voor de 
lichtere zorgleerlingen ook geen definities of criteria. De school zelf bepaalt of 
een bepaalde leerling extra hulp nodig heeft en of het nodig is voor die leerling 
een handelingsplan op te stellen. De criteria daarvoor kunnen van school tot 
school verschillen.   
Tegen deze achtergrond moet een ander, verwant knelpunt worden begrepen dat 
ook is genoemd in de probleemschets van OCW, namelijk dat het aantal 
(geïndiceerde) zorgleerlingen in het vo veel hoger is dan in het po, en het vo 
klaagt over niet onderkennen van problemen bij leerlingen in het po. De oorzaak 
hiervan ligt in het ontbreken van objectieve criteria voor zorgleerlingen in het 
basisonderwijs en in het ontbreken van leerlinggebonden zorgbudgetten. Dat 
betekent echter niet dat in het basisonderwijs problemen onvoldoende worden 
onderkend: basisscholen zijn juist ‘zorggerichter’, zoals hierboven vermeld, en 
ook aantoonbaar actiever dan het vo in het verlenen van extra hulp aan leerlingen 
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die dat nodig hebben (bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie, zie Ledoux et al, 
2006).  
 
In het nieuwe zorgbeleid is nog niet bekend welke en hoeveel leerlingen 
geïndiceerd zullen worden om vervolgens in aanmerking te komen voor een 
zorgbudget. Het feit dat in het VMBO op dit moment meer zorgleerlingen 
individueel worden geïndiceerd dan in het po is daarbij een onderwerp voor 
discussie. Afgewacht zal moeten worden of de nog te ontwikkelen voorstellen de 
situatie op dit gebied meer gaan stroomlijnen.  
 
3.2.15 Sommige ouders werken niet mee aan verwijzings- of indicerings-

procedures 
Volgens de huidige wet kunnen er geen onderzoeks- of verwijzingsprocedures 
voor leerlingen in gang worden gezet als ouders daarmee niet instemmen. In een 
aantal gevallen geven ouders deze toestemming niet en is de school waar het kind 
op dat moment verblijft verplicht zo goed als het gaat zelf het onderwijs aan die 
leerling te blijven verzorgen. Wanneer het gaat om een leerling die ernstige 
overlast geeft of die naar de mening van de school sterk gebaat zou zijn bij een 
andere vorm van hulp buiten de school of bij een rugzak, kan zo’n weigering van 
ouders voor de school erg frustrerend zijn.  
Het aantal ouders dat toestemming weigert voor onderzoek of plaatsing in een 
andere school is niet bekend. Wel valt regelmatig te beluisteren dat het vooral 
voorkomt bij allochtone ouders. Sommige allochtone ouders hebben er moeite 
mee te accepteren dat hun kind problemen heeft op school en zijn geneigd dit 
eerder aan de school toe te schrijven dan aan de leerling. In extreme gevallen kan 
dat er zelfs toe leiden dat het kind van school gehaald wordt en thuis komt te 
zitten (zie voor een voorbeeld Inspectie van het onderwijs, 2005).  
 
Het is evident dat het probleem bestaat, maar zoals gezegd zijn er geen gegevens 
over de omvang ervan. Het nieuwe beleid zal aan dit probleem niets kunnen 
veranderen, tenzij men zou willen tornen aan het wettelijk recht op instemming 
van de ouders bij verwijzingsprocedures. Dat ligt niet in de lijn der verwachting. 
Er zijn overigens wel grenzen aan wat door ouders aan de school gevraagd mag 
worden als het gaat om plaatsing of handhaving van een zorgleerling. Op dit 
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onderwerp gaan we nader in in hoofdstuk 4, bij de bespreking van de juridische 
aspecten van de herijking van het zorgbeleid.  
 
 
3.2 Overzicht knelpunten in de zorgstructuur 
 
De voorgaande bespreking van alle knelpunten vatten we samen in een 
totaaloverzicht (tabel 2). Voor ieder knelpuntstaat daar vermeld of er sprake is 
van empirische onderbouwing, of het plausibel is dat het nieuwe zorgbeleid dit 
probleem gaat oplossen, en met welke eventuele risico’s rekening moet worden 
gehouden. We sluiten deze tabel af met een korte bespreking van de resultaten.  
 
Tabel 2 Evaluatie problemen in de zorgstructuur: empirische onderbouwing en 

verwachtingen over veranderingen als gevolg van het herijking zorg beleid 
Probleem Empirische 

onderbouwing 
Plausibiliteit dat 
herijking zorg dit 
oplost/vermindert 

Risico/mogelijk niet 
bedoeld effect   

1. Het didactisch handelen 
van leerkrachten ten aanzien 
van zorgleerlingen is nog 
onvoldoende; zorgbeleid nog 
niet genoeg geland in de klas 

++ - toename van het aantal 
verwijzingen naar 
speciale scholen 

2. De kwaliteit van het 
speciaal basisonderwijs 
(sbao) schiet tekort ten 
aanzien van leerlingenzorg, 
kwaliteitszorg en 
lesmethoden 

++ - minder aandacht voor 
kwaliteit en interne 
processen in het sbao 

3. Samenwerkingsverbanden 
WSNS werken nog te weinig 
met beleidscyclus en 
kengetallen en hebben een te 
geringe bestuurskracht  

++ +  
want: verplichte 
SWV’s komen te 
vervallen 

toename van het aantal 
verwijzingen naar 
speciale scholen; 
hogere kosten 
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Vervolg tabel 2 
4. De omvang van het sbao 
neemt af, maar die van het 
speciaal onderwijs (so) neemt 
toe. Dat geldt vooral voor 
cluster 4 (scholen voor 
leerlingen met 
gedragsproblemen) 

++ - omgekeerd effect: 
verdere groei van de 
so-indicaties, als 
gevolg van 
budgetmaximalisatie.  

5. Keuzevrijheid van ouders 
in het LGF beleid is nog niet 
optimaal. Het 
toelatingsbeleid van scholen 
beperkt soms het recht op 
plaatsing in de school van 
keuze.  
Scholen hebben een beperkte 
zorgcapaciteit; kunnen maar 
een bepaald percentage 
zorgleerlingen aan. Sommige 
scholen willen ook niet het 
predicaat ‘zorgschool’ 
krijgen. 

± 
nog weinig 
onderzoek 

± 
hangt af van lokale 
afspraken 

eventueel verdere 
beperking 
keuzevrijheid ouders 
door afspraken tussen 
besturen 
 
onevenredige 
verdeling van 
zorgleerlingen over 
scholen; toename van 
aantal leerlingen in 
speciale setting 

6. De indicatiestelling voor 
LGF verloopt objectief en 
zorgvuldig, maar de 
procedures zijn traag en 
bureaucratisch 

+ ± 
hangt af van lokale 
afspraken en van 
aantal te indiceren 
leerlingen 

 
mogelijk juist 
toenemende 
bureaucratie 

7. De ontwikkeling van 
autochtone 
achterstandsleerlingen 
stagneert; zij lopen hun 
achterstand niet/te weinig in 

++ -  
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Vervolg tabel 2 
8. WSNS, LGF en OAB zijn 
verschillende systemen. Er is 
sprake van verkokering. De 
complexiteit voor het veld is 
groot, evenals de belasting. 

± 
 

+  
voor WSNS-LGF 
? 
voor WSNS/LGF en 
OAB 

 

9. Te veel zorgleerlingen 
moeten op een wachtlijst 
staan voor zij op een andere 
school geplaatst kunnen 
worden; sommige kinderen 
zitten zelfs enige tijd thuis 

± 
wel 
onderbouwing, 
naar twijfel 
over ‘te’ veel 

± 
hangt af van lokale 
afspraken 

 

10. Er is onduidelijkheid over 
de regie/de 
verantwoordelijkheid als het 
gaat om plaatsing van 
zorgleerlingen 

 +  
voor wat betreft 
verantwoordelijkheid, 
±  
voor wat betreft regie 

 

11. Stelsel van speciale 
voorzieningen is te complex, 
met name de regels voor 
toelating en bekostiging.  
Het toeleidingstraject is 
ondoorzichtig en duurt te 
lang, wordt door ouders en 
door verwijzende scholen 
ervaren als ‘een woud van 
regels’. 

+ +  
voor wat betreft 
kansen op één loket 
?  
voor wat betreft 
regels rond indicaties 

 
eventueel toenemende 
bureaucratie door 
lokale regels of groot 
aantal 
indicatiebeschikkingen 
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Vervolg tabel 2 
12. Verbeterprojecten zoals 
Herstart, Rebound, Op de 
rails hebben ieder een eigen 
bekostigingssystematiek en 
veroorzaken administratieve 
last voor scholen 
Nieuwe initiatieven voor het 
flexibeler of thuisnabijer 
regelen van de zorg stuiten af 
op starre regelgeving 

+ + 
er komt meer ruimte, 
minder regels 
? 
hangt o.a. af van de 
bereidheid besturen 
tot gezamenlijk 
investeren 

 
mogelijk grotere 
ondoorzichtigheid en 
ongelijke toegang tot 
voorzieningen, als 
besturen ieder hun 
eigen gang gaan 

13. De ambulante begeleiding 
van sbao en so is onhelder 
(type hulp) en (te) kostbaar 
(veel reistijd) 

- + 
er komt meer vrijheid 
voor besteding 
middelen 

 

14a. De afstemming tussen 
voorzieningen en 
zorgtrajecten schiet te kort. 
Overgangen zijn in het 
onderwijs slecht geregeld , 
met name tussen po en vo en 
tussen onderwijs en 
jeugdzorg. 

+ - 
voor po en vo 
? 
voor onderwijs en 
jeugdzorg 
 

 

14b. Het aantal 
(geïndiceerde) zorgleerlingen 
in het vo is veel hoger dan in 
het po; het vo klaagt over niet 
onderkennen van problemen 
bij leerlingen in het po 

 ? 
hangt af van 
voorstellen m.b.t 
indiceren 

 

15. Sommige ouders werken 
niet mee aan verwijzings- of 
indiceringsprocedures 

± -  
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Overzien we de gegevens in tabel 2, dan kunnen we constateren dat voor de 
meeste van de knelpunten in de zorgstructuur die OCW noemt in haar probleem-
analyse voldoende empirische onderbouwing bestaat en/of er voldoende 
aanwijzingen zijn dat dit een in de praktijk regelmatig voorkomend probleem is. 
Voor een paar knelpunten bestaat daarover wel enige twijfel, omdat er nog weinig 
onderzoeksgegevens bekend zijn of omdat er geen eenduidigheid bestaat over de 
vraag of het om een serieus probleem gaat. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor het 
probleem van de thuiszittende leerlingen (zijn dat er wel zo veel dat hier 
gesproken moet worden van een ernstig knelpunt?) en voor het probleem van 
ouders die niet meewerken aan verwijzing of indicatie (idem).  
Veel minder duidelijk echter is het beeld bij de plausibiliteit dat het nieuwe beleid 
de betreffende knelpunten gaat verminderen of oplossen. Bij ongeveer een derde 
deel van de knelpunten achten we dit niet plausibel (- in de tabel). Bij de overige 
knelpunten is er overwegend sprake van twijfel (± of ? in de tabel) of van een 
gemengd beeld: deels wel, deels niet. De voornaamste reden daarvoor is dat het 
nieuwe beleid veel open laat, zo veel dat niet goed te voorspellen valt of de 
gewenste oplossingen zich ook gaan voordoen. De gekozen beleidsfilosofie zorgt 
er immers voor dat daarop niet te sturen valt vanuit de centrale overheid; voor de 
realisatie is men afhankelijk van keuzes die in het onderwijsveld gemaakt zullen 
worden. Een tweede reden is dat op dit moment de nadere uitwerkingen van het 
beleid nog niet bekend zijn; dat geldt vooral voor het vraagstuk van indicering 
(voor welke leerlingen wel/niet).  
Verder zien we dat het niet voor alle knelpunten mogelijk is aan te geven of er 
eventueel niet bedoelde effecten kunnen optreden. Bij het merendeel van de 
knelpunten kan dat echter wel en daar zien we dat de niet bedoelde effecten 
vooral bestaan uit omgekeerde effecten: het tegendeel van wat wordt beoogd. 
Meer concreet: een toename van het aantal plaatsingen in speciale voorzieningen 
in plaats van een daling, hogere kosten in plaats van lagere, minder keuzevrijheid 
voor ouders in plaats van meer, oenemende in plaats van afnemende bureaucratie. 
Het gaat wel in alle gevallen om eventuele niet bedoelde effecten. De openheid 
van het nieuwe beleid maakt dat ook hier geen voorspellingen gedaan kunnen 
worden met enige zekerheid.  
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3.3 De besturingsfilosofie 
 
In hoofdstuk 1 hebben we laten zien dat OCW de oorzaken voor het geheel van 
knelpunten in de zorgstructuur vooral zoekt in het zorgstelsel zelf. Het stelsel 
wordt beoordeeld als te verkokerd, te bureaucratisch, te complex en bovendien 
niet goed stuurbaar vanuit de centrale overheid. Dat is de reden waarom de 
oplossing gezocht wordt in een ander besturingsmodel: meer ruimte en autonomie 
voor het onderwijsveld zelf, minder regels die landelijk worden voorgeschreven. 
Het model is gebaseerd op vertrouwen: vertrouwen in de kracht en creativiteit van 
professionals en vertrouwen in de corrigerende kracht van de gebruikers van de 
diensten, i.c. de ouders. In dat nieuwe model kan de overheid zich wat betreft 
controle en correctie beperken tot het stellen van kwaliteitseisen en het doen 
uitoefenen van toezicht.  
Deze probleeminterpretatie kan uiteraard moeilijk onderzocht worden op 
empirische houdbaarheid en de gekozen oplossingsrichting evenmin. Wel is het 
mogelijk om na te gaan wat de eventuele risico’s zijn van een dergelijk model. 
We hebben hierover vragen voorgelegd aan de deelnemers van de twee panels die 
we in het onderzoek hebben gehouden, één met wetenschappers en één met 
vertegenwoordigers van wetenschappelijke bureaus van politieke partijen. We 
vatten hun reacties hierop kort samen. 
 
3.3.1 Oordeel van de panels over probleeminterpretatie en oplossings-

richting 
In het panel met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke bureaus van 
politieke partijen was sprake van instemming met enkele algemene doelen van het 
nieuwe beleid: recht op passend onderwijs, geen leerlingen tussen wal en schip, 
keuzevrijheid voor ouders, minder regels. Er was echter sprake van twijfel over 
de vraag of voor de realisatie van deze doelen een beleidsomslag nodig is zoals 
voorgesteld in het nieuwe zorgbeleid. Opgemerkt is dat het nieuwe beleid veel 
overhoop haalt en daarmee mogelijk veel onrust veroorzaakt. De meeste panel-
leden betwijfelden of de knelpunten in de zorgstructuur zodanig zijn dat ze een 
dergelijke omslag rechtvaardigen. Ook was men sceptisch over de mogelijkheid 
om deze nieuwe richting in te slaan onder de conditie van gelijke kosten. Er is 
verder op gewezen dat de realisatie van een goed zorgbeleid op scholen, in de 
oude én in de nieuwe situatie, in essentie afhangt van de professionaliteit en de 
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spankracht van de leerkrachten. Men zocht in het nieuwe beleidsmodel tevergeefs 
naar beleidsinstrumenten die voor verhoging hiervan kunnen zorgen. “Het 
governance-verhaal gaat erg over de beleidsprincipes. Wat je mist is de 
toerustingskant”. In dit verband is er gewaarschuwd voor overvragen van scholen 
en voor het risico van verlies van expertise die nu gebundeld is in de speciale 
scholen en voorzieningen. 
Duidelijke instemming was er in dit panel met de keuze voor minder regels. Men 
vond dat een voorbeeld van ‘goed luisteren naar het onderwijsveld’.  
Verder is in dit panel zorg geuit over de beheersbaarheid van het geheel. Men 
wees op het risico van het ontstaan van een zeer pluriforme praktijk en vroeg zich 
af of dat wel de bedoeling was. Gewezen is op de kans dat een te grote 
pluriformiteit weer nieuwe centrale regels zou kunnen oproepen, of in ieder geval 
de behoefte daaraan. 
Een ander punt van zorg in dit panel betrof de keuzevrijheid van ouders. Men was 
het zeer eens met het principe van keuzevrijheid, maar vroeg zich af of dat in de 
praktijk niet onder druk zou kunnen komen wanneer schoolbesturen ouders 
‘dwingend’ verwijzen naar een bepaalde school omdat daar het passende 
onderwijs voor hun kind te vinden zou zijn. Vooral het recht van ouders om zelf 
een school te kiezen op levensbeschouwelijke gronden woog in dit panel zwaar; 
men vond dat die mogelijkheid altijd zou moeten blijven bestaan en dat het niet 
zou mogen gebeuren dat ouders ‘verplicht moeten winkelen’.  
 
In het panel met wetenschappers was sprake van een overwegend kritisch oordeel 
over de nieuwe beleidsvoornemens. Een belangrijk punt van kritiek was de 
onbepaaldheid van het nieuwe beleid: geen duidelijke doelformulering, geen 
centrale gedachte, geen beoogd hoofdeffect. Gevreesd werd dat de principes die 
ten grondslag liggen aan WSNS, namelijk streven naar meer integratie van 
zorgleerlingen in het regulier onderwijs en kostenbeheersing, in het nieuwe beleid 
worden losgelaten en worden overgelaten aan het vrije spel van krachten. De 
verwachting van OCW dat het nieuwe beleid juist zal gaan leiden tot meer 
integratie werd niet gedeeld. Voorspeld werd dat “besturen weer zullen gaan 
kiezen voor speciale voorzieningen en dat WSNS zal worden afgebroken”. De 
reden dat besturen die keuze zullen maken, aldus enkele panelleden, is dat zij 
verschillende doelen tegelijk moeten bewaken en verschillende belangen moeten 
dienen: die van hun scholen, van verschillende groepen ouders en financiële 
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belangen. Die belangenafweging zal waarschijnlijk resulteren in de keuze om 
zorgleerlingen onderwijs te bieden in aparte voorzieningen. Dat is het meest 
efficiënte en de gemakkelijkste manier om de meeste betrokkenen tevreden te 
stellen. Het resultaat hiervan zou kunnen zijn segregatie van zorgleerlingen en een 
verdere homogenisering van het onderwijs: scholen die zich specialiseren in een 
bepaald type zorgleerlingen, en scholen die zich juist profileren op het ontbreken 
van zorgleerlingen.  
Ook de scholen komen voor een belangenafweging te staan. Enerzijds is er de 
vraag van ouders van zorgleerlingen en het maatschappelijk appèl om bij te 
dragen aan integratie van zorgleerlingen, anderzijds is er de wens/de opdracht om 
met de leerlingen op de school een zo hoog mogelijk rendement te halen en goed 
te ‘scoren’ bij ouders en bij de inspectie. Scholen die vrezen dat opname van 
zorgleerlingen betekent minder kans op een hoog rendement, zullen zich 
terughoudend opstellen tegenover verzoeken tot plaatsing van deze leerlingen en 
eerder geneigd zijn te kiezen voor (lokale) modellen waarin zorgleerlingen 
worden opgevangen in aparte voorzieningen.  
 
Tegen deze achtergrond is twijfel uitgesproken over de werking van het principe 
van vertrouwen dat in het governancemodel zo’n centrale plaats inneemt. Er 
kunnen zich namelijk verschillende risico’s voordoen:  

• het risico dat grote schoolbesturen alles voor zichzelf gaan regelen en 
daar haast mee maken, zodat kleine schoolbesturen te laat zullen zijn en 
nergens heen kunnen. 

• het risico dat bestaande samenwerkingsstructuren verdwijnen, als 
samenwerking vrijwillig wordt:  

 “In de praktijk is samenwerking zeer weerbarstig: er zijn veel doelen en 
veel agenda’s. Gaan mensen dat nog doen als het niet verplicht is en wel 
moeilijk?” 

• het risico dat er te veel verschillen ontstaan in beschikbaarheid van 
voorzieningen of kwaliteit van zorg, doordat wettelijke bepalingen 
wegvallen; dit kan ook leiden tot rechtsongelijkheid. 

• het risico dat toezicht niet goed mogelijk is:  
 “Tot nu toe houdt de inspectie geen toezicht op de kwaliteit van besturen. 

En wie gaat bepalen wat passend onderwijs is?” 
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• het risico dat scholen zelfstandig hun zorg gaan regelen, zonder lokale 
coördinatie, en dat dat onprofessioneel gebeurt:  

 "Je moet niet gaan experimenteren met de zwakste leerlingen” 
• het risico op nieuwe problemen, die mogelijk groter zullen zijn dan de 

oude: problemen rondom indicering, inrichting van passend aanbod, 
uitvoering van handelingsplannen, juridisering (ouders die de gang naar 
de rechter maken om passend onderwijs af te dwingen), gebrekkige 
tolerantie van de ouders van niet-zorgleerlingen, ontstaan van 
zorgscholen.  

• het risico dat het speciaal onderwijs verder zal groeien, met name cluster 
4: “Die leerlingen zijn voor iedereen moeilijk, dus die worden bij 
voorkeur verwezen.” 

 
In beide panels zijn verder vraagtekens geplaatst bij de bestuurlijke analyse van 
OCW. Men vroeg zich af of de voorgestelde oplossingsrichting niet meer 
gestuurd is door politieke voorkeur dan door problemen in het zorgstelsel. 
Sommige panelleden spraken de veronderstelling uit dat het nieuwe beleid vooral 
is ingegeven door de wens van de Minister om op een onderdeel van het onder-
wijsbeleid de nieuwe filosofie toe te kunnen passen, ‘bij wijze van testcase’. Een 
aanwijzing hiervoor vond men in het feit dat het nieuwe zorgbeleid door de 
Minister is voorgesteld als antwoord op de bevindingen in de Brede Evaluatie 
WSNS-LGF-OAB, terwijl uit deze evaluatie eigenlijk niet het zorgstelsel zelf als 
hoofdprobleem naar voren komt. Ook is erop gewezen dat er niet gezocht is naar 
een oplossing voor knelpunten via reparatie van het bestaande stelsel, maar dat 
direct is toegewerkt naar een geheel nieuw model. Een bijkomend argument voor 
deze veronderstelling is dat het Ministerie veel eigen voordeel verwacht van het 
nieuwe beleid: men is dan immers af van het onderhoud van een ingewikkeld 
regelsysteem en van de steeds terugkerende roep om aanpassingen daarvan. In dit 
licht is de vraag gesteld ‘of er een oplossing is gezocht bij een bestaand probleem 
of juist een probleem bij een al gewenste oplossing’.  
Door verschillende panelleden werd overigens in twijfel getrokken of het 
verwachte voordeel van arbeidsbesparing voor het Ministerie in de praktijk wel 
gaat optreden. ‘Incidentalisme’ in de politiek is een hardnekkig fenomeen, zo is 
opgemerkt, en de roep om nieuwe regels en voorzieningen wordt niet alleen 
veroorzaakt doordat politici geconfronteerd worden met knelpunten in de 
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onderwijspraktijk, maar ook door hun eigen profileringsdrang. Kamerleden 
stellen graag kamervragen, niet alleen om een antwoord op hun vraag te krijgen 
maar ook om zelf publiciteit te verkrijgen (Brinkhuizen et al, 2003). Verder zijn 
politici mediagevoelig: zodra een probleem, al dan niet vermeend, veel aandacht 
krijgt in de media, ontstaat de behoefte om daarop te reageren door maatregelen 
voor te stellen. Het is dan niet eenvoudig om vast te houden aan de beleids-
filosofie dat het niet de centrale overheid is maar het maatschappelijk middenveld 
of lokale actoren die het probleem moeten oplossen. Ook de eerder genoemde 
Projectgroep Zorgplichtbepalingen in het Onderwijs (2005) heeft hierop gewezen.  
 
3.4.2 Overzicht van genoemde risico’s 
We vatten de risico’s van het nieuwe beleidsmodel die in de panels zijn genoemd 
samen in tabel 3.  
 
Tabel 3 Overzicht van mogelijke risico’s van de besturingsprincipes en beleidsinstrumenten 

in het nieuwe zorgbeleid 
Risico Komt door/hangt samen met 
Onrust in het onderwijsveld Nieuw zorgsysteem, afschaffing van bestaande 

regels 
Meer eigen verantwoordelijkheid, minder 
zekerheid 

Kostengroei * Vraagsturing (vraag is onbeperkt) 
* Zorgplicht zonder plaatsingsplicht (geeft 
ruimte om alle oplossingen buiten het regulier 
onderwijs te zoeken) 
* Open-eindefinanciering 
* Investeringen nodig in verhoging 
deskundigheid leerkrachten  

(Te) grote verschillen in kwaliteit/aanbod 
van zorg, met als gevolg rechtsongelijkheid 
en mogelijk weer roep om nieuwe regels 

Geen landelijke doelen of landelijk 
voorgeschreven organisatievorm 

Toename van segregatie en homogenisering, 
doordat  
a) besturen vaak zullen kiezen voor aparte    
voorzieningen 
b) alleen scholen die leerlingen nodig 
hebben zorgleerlingen zullen willen 
opnemen 
c) scholen zich mogelijk zullen 
specialiseren in een bepaald type 
zorgleerlingen 

Vrijheid voor besturen om zorg zelf te 
organiseren; met ‘apart’ hou je de meeste 
mensen te vriend (o.a. onwillige scholen en 
ouders van niet-zorgleerlingen) 
 
Ontstaan van/toename van  ‘zorgscholen’ 
 
Efficiency-overwegingen leiden eerder tot 
segregatie/specialisatie dan tot integratie 
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Vervolg tabel 3 
Groei van het speciaal onderwijs, met name 
cluster 4 

Zie boven 

Dilemma’s voor reguliere scholen: 
integratie van zorgleerlingen of zo hoog 
mogelijk scoren op rendement en 
gemiddelde prestaties? 

Dubbele/strijdige beleidsopdrachten 
 

Juridisering Ouders die passend onderwijs zullen opeisen, 
m.n. op de school die nabij is 

Beperkte keuzemogelijkheden voor ouders; 
gedwongen winkelen 

Lokale samenwerking/bestuurlijke 
arrangementen kunnen er voor zorgen dat 
ouders feitelijk weinig keus hebben 

Overvragen van scholen Spanning tussen rechten van ouders en 
capaciteiten en draaglast van scholen  

Onprofessioneel gedrag van scholen Wegvallen van verplichte 
samenwerking/centrale coördinatie 

Verlies van expertise; verlies van bestaande 
samenwerkingsvormen 
 

Afschaffing wettelijk stelsel speciaal onderwijs; 
afschaffen regels 

Grote besturen zetten kleine besturen 
buitenspel 

Verschillen in bestuurlijke kracht en 
mogelijkheden, samenhangend met omvang van 
bestuur 

Onvoldoende toezicht mogelijk 
 

Toezicht richt zich op scholen, niet op (beleid 
van) schoolbesturen 
 
Definitie passend onderwijs ontbreekt; controle 
is moeilijk 

Mogelijk nieuwe problemen, bijvoorbeeld 
rond indicering, inrichting van passend 
aanbod 

Nieuw beleid roept ook weer nieuwe problemen 
op 

 
 
3.4 Indicatoren voor evaluatie 
 
In dit hoofdstuk hebben we het nieuwe beleid onderzocht op mogelijk optredende 
neveneffecten en op mogelijke nadelen en risico’s. We gebruiken hoervoor verder 
de verzamelterm niet bedoelde effecten. Deze laten zich, net zoals de verwachte 
effecten (zie hoofdstuk 2), vertalen in indicatoren voor een eventuele 
effectevaluatie. Vaak gaat het, zo constateerden we eerder, bij de niet bedoelde 
effecten om het omgekeerde van de verwachte effecten, dus om dezelfde 
processen die echter de andere kant opgaan dan bedoeld. In die gevallen hoeven 
geen nieuwe indicatoren te worden opgenomen en gaat het om dezelfde 
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indicatoren die geïdentificeerd werden voor het meten van de gewenste effecten. 
In sommige gevallen is echter voor meting van het niet bedoelde effect wel 
definiëring van nieuwe indicatoren nodig. 
 
In onderstaande overzichten geven we weer welke indicatoren of onderzoeks-
onderwerpen in  een evaluatie zouden moeten worden opgenomen om te kunnen 
nagaan of de niet bedoelde effecten optreden. We hanteren hierbij dezelfde 
niveau-indeling als in hoofdstuk 2, dat wil zeggen aparte vermelding van de 
niveaus leerlingen, ouders, scholen, besturen, lokale samenwerking, centrale 
overheid. Via een * geven we aan of het gaat om indicatoren of onderwerpen  die 
ook van belang zijn voor de meting van verwachte effecten (al genoemd in 
hoofdstuk 2) of om nieuwe variabelen (geen *).  
Voor een aantal indicatoren geldt dat de operationalisatie niet eenvoudig is, en dat 
echte meting in een effectevaluatie problematisch zal zijn. Het gaat dan om 
onderwerpen die beter in een procesevaluatie kunnen worden onderzocht. Daarop 
gaan we nader in in hoofdstuk 6.  
 
Leerlingen 
Niet bedoeld effect Te onderzoeken via 
Minder integratie van zorgleerlingen in 
regulier onderwijs; toename van het 
aantal verwijzingen naar speciale 
voorzieningen 

*Aantal zorgleerlingen per setting 
- geheel regulier 
- geheel speciaal 
- tussen/mengvormen 
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Ouders 
Niet bedoeld effect Te onderzoeken via  
Minder keuzemogelijkheden, minder 
mogelijkheden voor thuisnabij onderwijs, 
meer gedwongen winkelen 

*Ervaren keuzevrijheid bij ouders 
*Feitelijke keuzevrijheid: aantal en 
soort scholen in nabijheid van 
woonadres dat kind met kenmerk x 
wil/kan opnemen  
Afspraken tussen besturen over 
realisatie zorgplicht en verwijzingen 

Meer bureaucratie, vaker lange procedures 
voor indicatie en plaatsing 

*Ervaren bureaucratiebij ouders 
*Feitelijke bureaucratie: aantal 
noodzakelijke stappen bij indicatie en 
plaatsing, aantal handelingen dat ouders 
zelf moeten uitvoeren, tijdsduur 
indicatietraject, wachttijd voor plaatsing 
Aantal ouders dat te maken heeft met 
indicatietrajecten 
Hoeveelheid lokale regels voor toelating 
en plaatsing 

Juridisering; ouders die juridische 
procedures aangaan over 
plaatsingsbeslissingen en/of kwaliteit 
aanbod 

Aantal juridische procedures 
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Scholen 
Niet bedoeld effect Variabele 
Minder aandacht voor kwaliteit en interne 
processen in het sbao 
 

Oordeel inspectie over kwaliteit sbao 

Onrust; (gevoel van ) 
overvraging/overbelasting 

Attitude scholen t.o.v. veranderingen 
Waardering van veranderingen 
Verwachtingen over implicaties 
Oordeel over eigen zorgcapaciteit 

Onprofessioneel gedrag van scholen 
Minder scholen met goed zorgaanbod 
 

*Aantal scholen dat zorgleerlingen 
opneemt, naar type zorgleerling 
*Aantal scholen met (voldoende) goed 
zorgaanbod, volgens inspectie 

Meer bureaucratie, plan- en dossierlast *Ervaren bureaucratie op scholen 
*Feitelijke bureaucratie: aantal 
noodzakelijke stappen bij indicatie en 
plaatsing, aantal handelingen dat scholen 
zelf moeten uitvoeren, tijdsduur 
indicatietraject, wachttijd voor plaatsing, 
verantwoordingsvereisten 
Hoeveelheid lokale regels voor toelating 
en plaatsing 

Dilemma’s voor reguliere scholen: keuze 
voor integratie van zorgleerlingen of voor 
zo hoog mogelijk scoren op rendement  
 

Afwegingen die scholen maken bij 
verzoeken om plaatsing zorgleerlingen 

Toename van segregatie en 
homogenisering 

*Aantal scholen dat zorgleerlingen 
opneemt, naar type zorgleerling 
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Besturen 
Niet bedoeld effect Te onderzoeken via  
Vaker kiezen voor aparte voorzieningen 
voor zorgleerlingen 

*Aantal zorgleerlingen per setting 
- geheel regulier 
- geheel speciaal 
- tussen/mengvormen 

Meer bureaucratie, plan- en dossierlast *Ervaren bureaucratie bij besturen 
*Feitelijke bureaucratie/regeldruk: 
administratieve/bestuurlijke handelingen 
voortvloeiend uit lokale afspraken; 
verantwoordingsvereisten 
Hoeveelheid lokale regels voor toelating 
en plaatsing 

 
 
Lokale samenwerking; samenwerking tussen besturen 
Niet bedoeld effect Variabele 
Geringere neiging tot samenwerking 
Grote besturen zetten kleine besturen 
buitenspel 

*Samenwerking/contact met andere 
besturen en instellingen 
*Elkaar aanspreken op 
verantwoordelijkheid 

Geen lokaal dekkend aanbod 
 

*Aantal thuiszitters  
*Wachtlijsten 
*Voorzieningen voor alle typen 
zorgleerlingen in eigen regio 

Onevenredige verdeling van 
zorgleerlingen over scholen; toename van 
aantal leerlingen in speciale setting 
 

Verdeling van zorgleerlingen over 
scholen 
*Aantal leerlingen in speciale setting 
 

Verlies van expertise; verlies van 
bestaande samenwerkingsvormen 
 

Lokale benutting van bestaande expertise 
en samenwerkingsvormen 
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Centrale overheid 
Niet bedoeld effect Variabele 
Kostengroei  (Ontwikkeling in) budget voor 

zorgvoorzieningen in het funderend 
onderwijs 

(Te) grote pluriformiteit, met als gevolg 
rechtsongelijkheid en mogelijk weer roep 
om nieuwe regels 

Variatie in lokale oplossingen 
Variatie in rechten voor ouders 
(Ontwikkeling in) hoeveelheid regels op 
centraal niveau 

Onvoldoende toezicht Mate van toezicht op zorgbeleid van 
besturen 
Mate van toezicht op passend onderwijs 

Mogelijk nieuwe problemen met bijv. 
indicering, verwijzing, inrichting passend 
aanbod etc. 

Ervaringen met indicering, verwijzing, 
inrichting passend aanbod etc.  
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4  Kernthema’s  
 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk gaan we nader in op enkele afzonderlijke onderdelen van het 
nieuwe beleid. We bespreken achtereenvolgens de positie van de schoolbesturen, 
de positie van de ouders, de indicering van zorgleerlingen, het toezicht en het 
draagvlak voor het nieuwe beleid. Het doel van dit hoofdstuk is om in het kort de 
voornaamste beleidskwesties op deze onderwerpen te laten zien en de 
uitwerkingsvragen die zich hierbij voordoen. Het gaat om een schets van 
keuzemogelijkheden en dilemma’s, bedoeld om meer inzicht te geven in de 
implicaties van het voorgenomen beleid.  
De bronnen hiervoor zijn de eerder genoemde interviews met specialisten op 
deelterreinen en, voor het onderdeel draagvlak, aanvullende interviews met 
praktijkdeskundigen in het onderwijsveld en informatie uit bijeenkomsten die 
door OCW en de onderwijsorganisaties zijn georganiseerd in het kader van de 
‘lijnen’ (zie hoofdstuk 1).  
Op onderdelen verwerken we in dit hoofdstuk de juridische analyse van prof. dr. 
Paul Zoontjens, die voor dit onderzoek geraadpleegd is over enkele juridische 
vraagstukken rondom de herijking van het zorgbeleid.  
 
 
4.2 De positie van de schoolbesturen  
 
Schoolbesturen hebben in het nieuwe beleid een centrale rol. De zorgplicht wordt 
aan hen opgelegd en daarmee de verantwoordelijkheid om voor elke leerling die 
zich bij een school van het bestuur aanmeldt een passend onderwijsaanbod te 
doen. Dat betekent dat zij er voor moeten zorgen dat de scholen die onder hun 
bevoegd gezag vallen gezamenlijk voldoende mogelijkheden hebben om alle 
vormen van gewenste zorg te bieden, of, als dat in bepaalde gevallen niet 
mogelijk is, dat zij de ouders en het kind een passend aanbod kunnen doen op een 
school of voorziening van een ander bestuur. Dit impliceert samenwerking tussen 
bestuderen in een bepaalde regio. Die samenwerking wordt niet opgelegd; 
besturen kunnen in vrijheid met elkaar overleggen, onderhandelen en afspraken 
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maken, zolang zij maar voldoen aan de verplichting om voor elk kind passend 
onderwjis aan te bieden. 
De onderwijsorganisaties, waaronder de landelijke besturenorganisaties, hebben 
met dit principe ingestemd. Het is feitelijk zelfs hun eigen voorstel (zie hoofdstuk 
1). Op landelijk niveau is er dus bij schoolbesturen commitment voor het werken 
met een zorgplicht, zij het onder de conditie dat de centrale overheid voldoende 
middelen beschikbaar stelt om die plicht ook waar te maken.  
De redenen voor dit commitment zijn nergens expliciet gedocumenteerd, maar uit 
de publicaties op www.passendonderwijs.nl en de bijeenkomsten die wij voor dit 
onderzoek hebben bijgewoond (onder andere in de kaderlijn) kan worden 
opgemaakt dat vooral de autonomie die schoolbesturen krijgen in het nieuwe 
model door hen wordt gewaardeerd. Minder regels, minder verplichtingen, geen 
‘centrale blauwdruk’ maar vrijheid om de leerlingenzorg naar eigen inzicht te 
regelen: deze kenmerken spreken de besturen aan, althans de landelijke 
besturenorganisaties.  
Wel onderkent men dat het nieuwe sturingsmodel ook kwetsbare punten kent. We 
bespreken die hieronder. 
 
4.2.1  Samenwerking tussen besturen 
Een punt van zorg is hoe de samenwerking tussen besturen geregeld moet 
worden. Verplichte vormen van samenwerking vervallen in het nieuwe model. De 
besturenorganisaties zijn het hiermee eens, maar er worden ook kanttekeningen 
bij geplaatst. Het vertrouwen dat alles in goede harmonie onderling geregeld gaat 
worden is niet bij iedereen aanwezig. Een punt van discussie is bijvoorbeeld hoe 
voorkomen kan worden dat scholen selectie aan de poort gaan bedrijven en 
zorgleerlingen zoveel mogelijk zullen gaan doorverwijzen naar andere scholen, al 
dan niet van andere besturen, met het argument ‘dat daar betere voorzieningen 
zijn’. Omdat het model uitgaat van vrijwillige samenwerking, is niet op voorhand 
duidelijk wie in de positie is om individuele besturen op ongewenst gedrag aan te 
spreken. Het model stelt hoge eisen aan het vermogen en de bereidwilligheid van 
besturen om er samen uit te komen en lokale arrangementen voor leerlingenzorg 
te creëren waarin iedereen zich kan vinden en iedereen naar vermogen 
verantwoordelijkheid neemt. Het is de vraag of dat in de praktijk altijd zal lukken. 
Veel zal afhangen van de afspraken die men maakt over gronden waarop 
scholen/schoolbesturen leerlingen mogen doorverwijzen, en over incentives die 
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besturen kunnen stimuleren tot regionale samenwerking. In de discussies in de 
kaderlijn is door sommigen gepleit voor regionale afspraken over een evenredige 
opname van zorgleerlingen. De zorgplicht kan immers ‘naar de geest’ alleen 
functioneren als alle scholen bereid zijn naar vermogen zorgleerlingen op te 
nemen, ook scholen die dat tot nu toe weinig doen.  
Naar de opvatting van OCW impliceert de zorgplicht samenwerkingsplicht, zo 
blijkt uit het interview met beleidsambtenaren van OCW. Het is echter ook voor 
het Ministerie nog een open vraag of alle besturen hun positie zullen innemen wat 
betreft het op zich nemen van de zorgplicht.  
Vooralsnog voelt OCW niet voor het wettelijk regelen van de plicht tot 
samenwerken. Men wil afwachten hoe besturen dit in hun eigen regio gaan vorm-
geven. Juridisch gezien zou er geen bezwaar zijn tegen een dergelijke wettelijke 
regeling, maar het zou wel in strijd zijn met de wens om de bureaucratie in het 
onderwijs te verminderen.  
Voor het lokaal organiseren van de leerlingenzorg is overigens niet alleen 
samenwerking tussen besturen onderling nodig, maar ook samenwerking tussen 
besturen en de gemeente (verantwoordelijk voor jeugdbeleid) en instellingen in de 
jeugdzorg. Deze samenwerking is eigenlijk per definitie bovenbestuurlijk; het is 
immers hoogst onpraktisch als alle besturen afzonderlijk met externe partners 
gaan overleggen. In het nieuwe beleid is hiervoor geen regievoerende partij 
aangewezen, ook dit wordt overgelaten aan het lokale krachtenspel. Verwacht 
mag worden, op basis van geluiden in discussies die wij hebben bijgewoond, dat 
er vaak geprobeerd zal worden aan te sluiten bij al bestaande vormen van overleg 
en samenwerking, bijvoorbeeld vanuit WSNS of het onderwijsachterstanden-
beleid. Maar we hebben ook sceptische reacties gehoord, bijvoorbeeld dat het 
naïef is om te verwachten ‘dat het wel allemaal vanzelf gaat’. Een op te lossen 
knelpunt is bijvoorbeeld het verschil in schaal en territorium waar de 
verschillende partners mee te maken hebben. 
 
4.2.2  Afweging van belangen 
In één van de panels in dit onderzoek is gewezen op de belangenafweging die 
besturen moeten maken bij beslissingen over opname van zorgleerlingen in hun 
scholen en over samenwerking met andere besturen. Besturen krijgen een 
zorgplicht en moeten dus regelingen treffen voor zorgleerlingen die bij de scholen 
van het bestuur worden aangemeld, maar zij zullen daarbij rekening houden met 
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de belangen van andere leerlingen en hun ouders. Wanneer wordt ingeschat dat de 
zorg voor een bepaalde leerling ten koste zou kunnen gaan van andere leerlingen, 
zal waarschijnlijk geprobeerd worden de zorgleerling door te verwijzen naar een 
andere school.  
Juridisch gezien staan schoolbesturen daarbij in hun recht. Afzien van het 
aanbieden van een gevraagd onderwijszorgarrangement in bepaalde gevallen 
wortelt in het ‘negatieve recht op onderwijs’, een grondrecht dat is beschermd in 
het voor Nederland bindende art. 2, Eerste Protocol, EVRM, en in art. 13 
IVESCR1. Dat houdt in dat leerlingen het recht hebben verschoond te blijven van 
ongunstige invloeden op hun leerproces, bijvoorbeeld doordat bepaalde 
eenzijdige leermethoden worden opgelegd of doordat onevenredig veel tijd 
besteed wordt aan het onderwijs aan andere leerlingen in de groep, die speciale 
aandacht of zorg behoeven. Het ‘negatieve recht op onderwijs’ maakt inherent 
onderdeel uit van het positieve recht op onderwijs, dat – heel algemeen – kan 
worden omschreven als het recht voor elk individu om zo onbelemmerd mogelijk 
het onderwijs te genieten dat bij hem of haar past. 
Schoolbesturen moeten dus tussen beide polen van het recht op onderwijs een 
evenwicht zien te vinden. Dat betekent dat zij een aangemelde zorgleerling 
moeten kunnen doorverwijzen als de motivering daarvoor deugt en toetsbaar is bij 
een instantie waar ouders hun recht kunnen halen. Het huidige LGF-beleid kent 
zo’n instantie al, namelijk de Adviescommissie Toelating en Begeleiding 
(ACTB). Deze toetst bij toelatingsgeschillen tussen ouders en scholen de 
rechtmatigheid van weigeringen van scholen om een bepaalde leerling op te 
nemen of te handhaven. De jurisprudentie van de ACTB biedt reeds voorbeelden 
van de eisen waaraan zo’n afweging precies moet voldoen2. Ook in het 
toekomstige beleid zou een dergelijke geschillencommissie moeten bestaan; dit is 
ook in de beleidsvoornemens opgenomen (zie hoofdstuk 1).  
Een dergelijke geschillenregeling vormt tevens een rem op doorverwijzingen van 
zorgleerlingen die niet deugdelijk gemotiveerd zijn. Scholen en schoolbesturen 
kunnen dus strikt genomen geen zorgleerlingen weigeren omdat ze dat ongunstig 
vinden voor hun imago of omdat ze niet bereid zijn zich voor deze leerlingen in te 

                                                 
1 EVRM: Europese Verklaring over de Rechten van de Mens 
IVESCR: Internationaal Verdrag over Economische, Sociale en Culturele Rechten 
2 Zie www.actb.nl . 
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spannen. Of deze ‘rem’ in de praktijk werkt hangt echter af van de bekendheid bij 
ouders van de mogelijkheid om een geschil aanhangig te maken en van de 
bereidheid om dat ook daadwerkelijk te doen. Gezien het geringe aantal 
geschillen dat de ATCB tot nu toe te behandelen heeft gekregen (zie Vergeer et 
al, 2004) is er aanleiding om hierover nog de nodige twijfel te koesteren.  
In hoofdstuk 3 hebben we al gewezen op het risico dat de afweging van belangen 
bij schoolbesturen in de praktijk zal leiden tot een voorkeur voor doorverwijzing 
van zorgleerlingen naar speciale scholen of voorzieningen, omdat dat het meest 
tegemoetkomt aan eventuele bezwaren van ouders van niet-zorgleerlingen tegen 
een plaatsing in de reguliere school en tegen bezwaren van die school zelf. Dat 
zou kunnen leiden tot nieuwe groei van speciaal onderwijs. Het is denkbaar dat 
schoolbesturen elkaar lokaal zullen vinden in afspraken om de zorg voor 
leerlingen vooral te organiseren in speciale scholen. De enige ‘tegenmacht’ die 
hier tegenover kan worden gesteld ligt bij de ouders: zij kunnen doorverwijzingen 
die in hun ogen onterecht zijn aanvechten bij de geschillencommissie. Veel zal 
dus in het nieuwe beleid afhangen van de bekendheid van deze mogelijkheid bij 
ouders (voorlichting) en van toegankelijkheid van de in te richten commissies. 
Besturenorganisaties zijn overigens niet allemaal zo enthousiast over het 
vastleggen van rechten voor ouders, zo bleek in bijeenkomsten die wij voor dit 
onderzoek hebben bijgewoond. Men wil eventuele geschillen liever zelf oplossen, 
samen met de betrokken ouders, op basis van wederzijds vertrouwen. 
Rechtsaanspraken van ouders en mogelijkheden tot beroep tegen beslissingen van 
schoolbesturen ziet men als weer nieuwe voorbeelden van ongewenste regels en 
bureaucratie. 
Besturen kunnen natuurlijk ook zelf hun afsprakensysteem zo inrichten dat 
‘weigerachtigheid’ van scholen geen ruimte krijgt. In sommige van de 
bovengenoemde bijeenkomsten is gebleken dat men zich bewust is van het belang 
hiervan en dat men zich kan vinden in de gedachte dat scholen en besturen 
moeten kunnen aantonen dat ze hebben gedaan wat in hun vermogen ligt. 
 
4.2.3  Reikwijdte van de verantwoordelijkheid voor zorgleerlingen 
Wanneer scholen/schoolbesturen een zorgleerling willen doorverwijzen naar een 
school die valt onder een ander bestuur, blijven zij verantwoordelijk voor die 
leerling tot het moment dat een school gevonden is die de leerling wil opnemen. 
Op dat moment neemt het bestuur van de opnemende school de zorgplicht voor 



Vernieuwing van zorgstructuren in het primair en voortgezet onderwijs 
 

 108

die leerling over. Een punt van discussie is hoe de verantwoordelijkheid moet 
worden geregeld wanneer een leerling wordt geplaatst in een tijdelijke 
voorziening of in een zorgconstructie die inhoudt dat de leerling gedeeltelijk op 
de ene school en gedeeltelijk op een andere school onderwijs volgt. Van het 
nieuwe beleid wordt verwacht dat dergelijke tussenvormen van hulp vaker gaan 
voorkomen, omdat ze een beter antwoord vormen op de behoefte aan hulp dan 
plaatsing van zorgleerlingen in speciale scholen. In dergelijke tussenvormen moet 
echter wel duidelijk zijn wie de verantwoordelijkheid voor de leerling draagt. 
Hetzelfde geldt voor de situatie dat ouders hun kind bij meerdere scholen tegelijk 
aanmelden. 
Juridisch bestaat met dergelijke situaties ervaring in het hoger onderwijs. 
Studenten kunnen daar ook bij meerdere instellingen onderwijs volgen. Ze 
betalen echter maar bij één instelling collegegeld en dat is de instelling die 
verantwoordelijk is voor het totale pakket aan onderwijs voor die student. Dit 
principe kan ook worden toegepast op de leerlingenzorg in het funderend 
onderwijs. Er moet dan een juridisch moment worden gecreëerd waarop ouders 
zich uitspreken voor een bepaalde school. Wanneer de zorg op die school inhoudt 
dat het kind gedeeltelijk onderwijs volgt op een andere school, blijft de school die 
de leerling plaatst verantwoordelijk. Wanneer er bijvoorbeeld bovenbestuurlijke 
hulpklassen worden ingericht waar zorgleerlingen een deel van de week 
onderwijs volgen, blijft de zorgplicht berusten bij de reguliere scholen waar de 
leerlingen het overige deel van de week verblijven.  
 
4.2.4  Verandering van bestuurscultuur 
De herijking van het zorgbeleid valt volgens het Ministerie van OCW niet te 
typeren als een stelselwijziging. Er komt immers geen nieuw stelsel met nieuwe 
regels; er worden alleen oude regels afgeschaft. Maar er is wel sprake van een 
‘paradigmawisseling’, die leidt tot aanzienlijke verandering van de bestaande 
praktijk en die nieuw gedrag van schoolbesturen vraagt. OCW spreekt zelf van 
een ‘cultuuromslag’. 
De overgang van een model waarin alles centraal is geregeld naar een model 
waarin besturen het zelf moeten organiseren zal niet makkelijk zijn. Men is 
immers onder de huidige verhoudingen gewend naar de overheid te kijken en 
bestaande regels te volgen, niet om die regels zelf te ontwerpen. Voor de wijze 
van besturen heeft het nieuwe beleid dus grote consequenties; het stelt hogere 
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eisen aan het bestuurlijk vermogen. Niet alle schoolbesturen zullen die omslag 
zomaar kunnen maken. Vooral kleine besturen en ‘eenpitters’ (besturen met maar 
één school onder hun gezag) zijn in het nadeel, omdat zij niet over de organisatie 
en menskracht beschikken om op adequate wijze het overleg met andere besturen 
te voeren, terwijl zij daar juist veel belang bij hebben. Zij zullen immers vanwege 
hun geringe omvang vaak niet in staat zijn om zelf een volledig zorgaanbod te 
realiseren. Door verschillende geïnterviewden in dit onderzoek is dit naar voren 
gebracht als een punt van zorg. Het nieuwe beleid legt een grote druk op 
schoolbesturen, vraagt veel van hun creativiteit en vermogen om te organiseren en 
menigeen betwijfelt of dat allemaal goed zal gaan op het moment dat het beleid 
van kracht wordt. In hoofdstuk 3 is al op het risico gewezen dat de grotere 
besturen, die meer slagkracht, tijd en mogelijkheden hebben, hun wil gaan 
opleggen aan de kleinere schoolbesturen. Maar ook voor de grotere besturen geldt 
nog dat zij de genoemde cultuuromslag moeten maken en de vertrouwde 
werkwijze (overheidsregels toepassen) moeten inruilen voor een nieuwe (eigen 
initiatieven ontplooien, autonomie waarmaken, daarover verantwoording 
afleggen). Of de besturen dit aankunnen moet worden afgewacht, maar is voor 
menige betrokkene, ook in de besturenorganisaties, een punt van twijfel. De 
periode van vijf jaar die OCW heeft uitgetrokken voor invoering van het nieuwe 
beleid lijkt in dit licht aan de korte kant.  
Aan de andere kant is het ook mogelijk dat de invoering van de zorgplicht juist 
zorgt voor een versnelling in de gewenste cultuuromslag bij schoolbesturen. Iets 
dergelijks is gebeurd met de introductie van de lumpsum-financiering. Het feit dat 
besturen via de lumpsum-operatie meer financiële beleidsvrijheid krijgen en zelf 
beleid moeten maken maakt dat ze ook hun houding veranderen, namelijk van 
reactief naar proactief (Schoonhoven & Voncken, 2005).  
 
4.2.5 Het zorgbudget 
Op dit moment is nog weinig bekend over de wijze waarop de middelen voor de 
leerlingenzorg zullen worden ingezet, noch over de totale hoeveelheid middelen. 
Waarschijnlijk komt er een combinatie van een algemeen zorgbudget per school 
en een individueel budget voor een nader te bepalen groep te indiceren leerlingen. 
Dat laatste is vergelijkbaar met het huidige rugzakmodel in het LGF-beleid. We 
hebben eerder laten zien, onder andere op basis van rapportages van de LCTI, dat 
de rugzak voorziet in een behoefte en voor sommige groepen leerlingen de 
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verborgen vraag zichtbaar maakt. We hebben ook gemeld dat scholen van mening 
zijn dat voor sommige leerlingen het budget dat via de rugzak beschikbaar komt 
onvoldoende is, omdat het bij lange na niet de kosten van de zorg dekt die voor 
die leerlingen nodig is. Op grond hiervan mag verwacht worden dat de bereidheid 
van scholen om in de toekomst zorgleerlingen in de reguliere school op te 
vangen, beïnvloed zal worden door de omvang van de middelen die daarvoor 
beschikbaar komen. Zijn die middelen ruim, dan wordt het voor reguliere scholen 
aantrekkelijker om zorgleerlingen op te nemen en zullen waarschijnlijk meer 
scholen daartoe bereid zijn. Ook ‘specialisatie’ op een bepaald type 
zorgleerlingen kan dan een aantrekkelijke optie worden voor scholen. Zijn de 
middelen beperkt, dan zullen scholen en schoolbesturen waarschijnlijk eerder 
kiezen voor bundeling van die middelen in aparte voorzieningen. Vooralsnog is er 
geen financiële prikkel ingebouwd in het beleid die het aantrekkelijk maakt om te 
kiezen voor de ene of de andere optie. 
 
 
4.3 De positie van de ouders 
 
Het nieuwe beleid heeft niet alleen voor schoolbesturen allerlei implicaties, maar 
ook voor ouders. Een essentieel kenmerk is de invoering van het principe van 
vraagsturing, waarmee wordt voortgebouwd op het model dat nu al gebruikelijk 
is voor de doelgroep van het LGF-beleid. Ouders hebben de vrijheid om zelf een 
geschikte school te kiezen voor hun kind, al dan niet met hulp van een zorg-
budget, en de school waar de leerling uiteindelijk wordt aangemeld is verplicht 
een aanbod voor passend onderwijs te doen. Dat aanbod mag inhouden een ver-
wijzing naar een andere school, wanneer het gewenste aanbod niet op de school 
beschikbaar is en de verwijzing naar een andere school deugdelijk kan worden 
gemotiveerd (zie 4.2). De ouders krijgen dus een plaatsingsgarantie (er moet een 
passend aanbod worden gedaan), maar niet het recht op een plaatsing op de 
school van hun (eerste) keuze. De beleidsverwachting is echter wel dat de com-
binatie van zorgplicht en zorgbudget scholen en schoolbesturen zal stimuleren om 
meer dan nu het geval is passende vormen van hulp aan te bieden en dat ouders 
daardoor meer keuzemogelijkheden zullen krijgen (zie hoofdstuk 2).  
Om het model goed te laten functioneren en ervoor te zorgen dan niet de scholen 
en besturen eenzijdig gaan bepalen wat passend onderwijs is en waar dat kan 
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worden geboden, is volgens OCW versterking van de positie van de ouders 
essentieel (interview met beleidsambtenaren OCW). Verwacht wordt, volgens 
principes van het governance-model (zie hoofdstuk 2), dat de vrijheid van ouders 
om te kiezen een prikkel zal vormen voor scholen en besturen om een 
aantrekkelijk aanbod te doen (zorg op maat) en zoveel mogelijk kwaliteit te 
leveren. Dat veronderstelt echter dat ouders voldoende mondig en deskundig zijn 
om zich op de keuzemarkt te bewegen. Ondersteuning van ouders is daarbij 
nodig, volgens OCW, en daarom is in het nieuwe beleid een rol toebedacht aan 
ouderplatforms en is een regeling voor geschillen opgenomen.  
 
De rol van de ouders is in dit onderzoek onderwerp van gesprek geweest in de 
panelbijeenkomsten en in verschillende interviews. Daaruit zijn verschillende 
punten naar voren gekomen die van belang zijn voor de verdere uitwerking van 
het voorgenomen beleid. We bespreken die punten hieronder. 
 
4.3.1 Voor- en nadelen van de herijking van het zorgbeleid voor ouders 
In enkele interviews hebben we de vraag voorgelegd welke voordelen het nieuwe 
beleid ouders zal opleveren, maar ook welke eventuele nadelen. 
Als belangrijk voordeel wordt gezien de kans dat het nieuwe beleid in de praktijk 
leidt tot één loket voor aanmelding, indicering, begeleiding bij keuze van een 
school en uiteindelijk plaatsing. Daardoor zal het voor ouders eenvoudiger 
worden om de juiste plek voor hun kind in het onderwijs te vinden. Opgemerkt is 
wel dat voor de totstandkoming van één loket niet perse een complete 
beleidswijziging nodig is; ook onder de condities van het huidige beleid zou dit 
realiseerbaar zijn.  
Verder zijn echter vooral nadelen of risico’s genoemd. Zo is erop gewezen dat 
ouders in het nieuwe beleid niet het recht krijgen op plaatsing van hun kind in de 
school van hun (eerste) keuze. De verwachte grotere keuzevrijheid voor ouders 
hoeft dus helemaal niet op te treden; dit hangt volledig af van het zorgaanbod dat 
besturen lokaal met elkaar afspreken. In beide panels in dit onderzoek is 
opgemerkt dat de kans reëel is dat er ongelijkheid tussen groepen ouders komt bij 
het realiseren van het gewenste onderwijs. Mondige, hoog opgeleide ouders 
zullen beter in staat zijn een plaatsing volgens hun eerste keuze te verkrijgen dan 
minder mondige eoflager opgeleide ouders. Relevant hierbij is dat veel ouders 
zichzelf niet goed in staat achten om te bepalen waar de beste zorg aanwezig is, 
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en zich daarom verlaten op wat deskundigen hen aanbevelen (Vergeer et al, 
2004). Dat betekent dat die deskundigen een bepalende rol (kunnen) spelen bij 
keuze en aanmelding. Het kan uitmaken of die deskundigen voortkomen uit 
kringen die denken vanuit de positie van ouders (bijvoorbeeld ouderplatforms) of 
vanuit een lokaal afsprakenstelsel van scholen en besturen. De huidige ervaringen 
met LGF wijzen er op dat ouders moeite hebben om de weg naar 
oudersteunpunten te vinden, en vooral afhankelijk zijn van wat hen door scholen 
wordt geadviseerd (interview onderzoeker LGF beleid). 
Wanneer lokale afspraken de vrije keuze van ouders gaan beperken, kan dat ook 
betekenen dat het voor ouders niet (altijd) mogelijk zal zijn een school te kiezen 
op grond van denominatievoorkeur. In één van de panels is dit als risico 
genoemd. Men signaleerde daar een spanning in het nieuwe beleid tussen de wens 
om een goed aanbod te creëren en de wens om keuzevrijheid te realiseren: “Wat 
gaat winnen: het recht op passend onderwijs of het recht op de keuze voor een 
levensbeschouwelijke richting?”  
Verder is uit de gesprekken als mogelijk nadeel naar voren gekomen de 
rechtsongelijkheid die voor ouders kan ontstaan als de inrichting van het 
zorgaanbod overal anders uitvalt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat in de ene 
regio meer thuisnabij onderwijs mogelijk is dan in een andere regio of dat er 
verschillen komen in de beschikbaarheid van bepaalde voorzieningen. Door OCW 
is deze mogelijkheid onderkend (interview beleidsambtenaren OCW); ook de 
projectgroep die zich heeft gebogen over de zorgplicht in het primair onderwijs 
heeft er op gewezen (Projectgroep ZPO, 2005). OCW vindt echter dat dit een 
acceptabel verschijnsel is: “variëteit is nodig en gewenst, het gaat er vooral om 
dat het zorgaanbod lokaal goed geregeld is”. Zolang er goede zorg geboden 
wordt zullen ouders zich tevreden tonen, zo is de verwachting, en zullen 
eventuele geschillen die ouders aanhangig maken niet veel kans maken op 
honorering.  
Niet iedereen deelt echter die verwachting. In de panels is gewezen op de kans dat 
de verhouding tussen ouders en scholen zal juridiseren en dat ouders die niet 
tevreden zijn over het zorgaanbod dat aan hen wordt gedaan, respectievelijk met 
de aanbieder van mening verschillen over de ‘passendheid’ van de zorg, de gang 
naar de rechter zullen maken. Het begrip ‘passend onderwijs’ is immers niet 
gedefinieerd en biedt dus ruimte voor interpretatieverschillen. Door de inspectie 
is erop gewezen dat als ouders niet tevreden zijn over de aangeboden of geleverde 



Kernthema’s 
 

 113

zorg eigenlijk alleen de rechterlijke weg openstaat. De inspectie heeft niet de 
bevoegdheid om scholen tot iets te dwingen en kan dus voor individuele gevallen 
geen ‘passend onderwijs’ garanderen. Het is daarom van belang om in ieder geval 
helder te regelen waar ouders terecht kunnen (interview inspectie).  
 
4.3.2 Ouders als ‘tegenmacht’ tegenover schoolbesturen 
Over de positie van ouders als ‘tegenmacht’ tegenover de macht van de besturen 
wordt verschillend gedacht, zo kunnen wij vaststellen op grond van de gehouden 
gesprekken en bijgewoonde bijeenkomsten. In het panel met de wetenschappers is 
er op gewezen dat de feitelijke macht toch bij de schoolbesturen ligt: zij bepalen 
het aanbod, ouders hebben geen recht op plaatsing in de school van hun keuze en 
kunnen daardoor feitelijk niets afdwingen. Scholen die dat willen zullen dus 
zorgleerlingen blijven weigeren. In het panel met de wetenschappelijke bureaus 
van politieke partijen is daarentegen gesteld dat volledige keuzevrijheid voor 
ouders ook niet wenselijk zou zijn: “er zijn ook erg eisende en ambitieuze ouders, 
en niet alle ouders handelen in het belang van hun kind”. Dit laatste standpunt 
viel ook in de kring van besturenorganisaties te beluisteren. De 
besturenorganisaties tonen zich jegens de positie van de ouders enigszins 
ambivalent: enerzijds wil men het zorgaanbod graag zo regelen dat ouders krijgen 
waar ze behoefte aan hebben en daarvoor geen ingewikkelde wegen hoeven te 
bewandelen, anderzijds is men beducht voor een (te) sterke rechtspositie voor 
ouders. Men voelt bijvoorbeeld weinig voor de inrichting van ouderplatforms als 
dat zou betekenen dat er vanuit die platforms bemoeienis komt met de handel-
wijze van besturen. Ook vindt men dat nu eenmaal niet alle wensen van ouders 
gehonoreerd kunnen worden. “Ouders moeten meepraten, maar niet 
voorschrijven”. Verder wijst men erop dat het nieuwe beleid niet voorziet in een 
oplossing voor het probleem dat sommige ouders zich juist verzetten tegen een 
hulpaanbod. Ze willen bijvoorbeeld niet meewerken aan een verwijzing en het 
liever ‘nog even aanzien’, terwijl dit de betreffende school soms voor crisis-
achtige situaties stelt. Niet alle ouders hebben begrip voor de grenzen aan de 
zorgcapaciteit van de school.  
Van de kant van de ouders daarentegen bestaat weer argwaan jegens de besturen. 
Niet alle ouders hebben er vertrouwen in dat scholen en besturen uit zichzelf 
zullen doen wat in hun vermogen ligt. Sommige ouders die ervaring hebben met 
het huidige LGF-beleid vinden dat er op scholen voor regulier onderwijs 
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‘smoezen bedacht worden’ om zorgleerlingen te kunnen weigeren (Vergeer et al, 
2004). De vrees bestaat bij sommige ouders dat scholen dat ook bij invoering van 
het nieuwe beleid blijven doen (Hover & Baarda, 2005). Andere ouders daaren-
tegen overwegen niet eens een plaats in het regulier onderwijs; zij zijn van 
mening dat dat voor hun kind niet haalbaar zal zijn (interview onderzoeker LGF).  
 
4.3.3  Belangentegenstellingen tussen groepen ouders 
In 4.2.2 hebben we al gewezen op mogelijke belangentegenstellingen tussen 
groepen ouders: ouders van zorgleerlingen hebben er belang bij dat hun kind 
specifieke hulp krijgt, liefst in een school dicht bij huis, maar de ouders van de 
overige leerlingen hebben er belang bij dat het leerproces voor hun kind zo min 
mogelijk wordt verstoord en kunnen zich daarom verklaren tegen het plaatsen of 
handhaven van een zorgleerling op de school of in de klas van hun kind. Beide 
groepen ouders hebben recht op passend onderwijs en het is de school die in de 
praktijk de afweging moet maken of beide belangen tegelijk gediend kunnen 
worden. Op het moment dat een school nog gekozen moet worden maken ouders 
die afweging zelf natuurlijk ook. Dat kan er toe leiden dat ouders van overige 
leerlingen scholen mijden die in hun ogen te veel energie besteden aan de opvang 
van zorgleerlingen. Verschillende geïnterviewden in dit onderzoek hebben er op 
gewezen dat het nu al zo is dat sommige scholen huiverig staan tegenover het 
plaatsen van zorgleerlingen omdat ze liever niet als ‘zorgschool’ bekend staan. Ze 
vrezen daarvan een negatieve invloed op het aantal aanmeldingen. Voor de 
toekomst zal dat niet anders zijn, zo verwacht men. De zorgplicht impliceert 
immers geen plaatsingsplicht voor zorgleerlingen. Er is geen ander mechanisme 
voor een ‘eerlijke verdeling’ van zorgleerlingen dan vrijwillige afspraken 
hierover tussen scholen en besturen.  
 
4.3.4  Juridische aspecten 
Tot slot wijzen we voor wat betreft de rol van de ouders op enkele juridische 
aspecten.  
 

Regelen van invloed van ouders 
Door de Projectgroep Zorgplichtbepalingen in het primair onderwijs (Project-
groep ZPO, 2005) is erop gewezen dat het wettelijk regelen van de rechtspositie 
van ouders niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. In het huidige LGF-beleid 
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zijn voor ouders allerlei zaken wettelijk vastgelegd (recht op ondersteuning, 
klachtrecht), maar daarvan komt in de praktijk weinig terecht. Ouders maken er 
weinig gebruik van, onder andere door onbekendheid met de mogelijkheid, en het 
is ook een omslachtige weg om rechten te effectueren. De Projectgroep acht het 
daarom effectiever om bij invoering van een zorgplicht vast te leggen dat die ‘in 
overleg’ dan wel ‘in overeenstemming’ met ouders moet worden geëffectueerd. 
Ouders zijn dan niet beperkt tot de aanspraken die in de wet genoemd worden en 
kunnen een school rechtstreeks aanspreken als zij zich niet voldoende gehoord 
voelen. 
 
Combinatie van functies in een onderwijszorgloket 
De Overleggroep herijking zorg (zie hoofdstuk 1) heeft voorgesteld in het nieuwe 
beleid te kiezen voor de inrichting van een onderwijszorgloket dat vier functies 
combineert:  

• informeren, ondersteunen en begeleiden 
• diagnosticeren en indiceren 
• bemiddelen bij het realiseren van passend aanbod 
• bezwaarinstantie voor ouders 

Een vijfde functie is daarbij nog overwogen, namelijk bekostiging van zorg 
(verdeling en toewijzing van middelen).  
We vermeldden al eerder dat de één-loketgedachte door velen wordt gezien als 
mogelijk pluspunt van het nieuwe beleid. Juridisch gezien is het echter van belang 
de hierboven genoemde functies op afdoende wijze van elkaar te scheiden. Een 
bezwaarinstantie hoort bijvoorbeeld onafhankelijk te zijn van de andere functies. 
Verder is het toevoegen van de bekostigingsfunctie niet aan te bevelen. De kans 
bestaat dan dat vanuit het buitenstaandersperspectief (ouders) vermoedens van 
partijdigheid van instanties gaan ontstaan (“ik krijg die begeleiding omdat dat de 
goedkoopste zou zijn”; “er wordt mijn kind een positieve indicatie onthouden 
omdat het geld op is”, etc.). Dat is onwenselijk. 
 
Is er dwang mogelijk bij onwillige ouders? 
Het nieuwe beleid wil de positie van de ouders versterken en gaat daarbij uit van 
ouders die op zoek zijn naar het beste zorgaanbod voor hun kind. In de praktijk 
zijn er echter ook ouders die zorgaanbod voor hun kind weigeren of afwijzen, 
terwijl dit zorgaanbod volgens andere opvoeders die met het kind te maken 
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hebben (leerkrachten, hulpverleners) juist zeer gewenst zou zijn. Geopperd is dat 
het mogelijk zou moeten zijn om ouders in bepaalde gevallen te dwingen om 
aangeboden zorg te accepteren. Onderdeel daarvan zou kunnen zijn een 
gedwongen indicatie.  
Juridisch gezien kunnen ouders echter niet rechtstreeks worden gedwongen een 
kind te laten indiceren. Dat is in strijd met de huidige opvattingen over het 
zelfbeschikkingsrecht. Naar huidig recht (wetgeving WSNS, LGF) is dwang dan 
ook uitgesloten. Ouders die niet meewerken kunnen in conflict komen met 
scholen die niet langer in staat zijn om het kind op te vangen. Dan kan er toe 
leiden dat het kind thuis komt te zitten. In die gevallen kunnen ouders straf- en 
bestuursrechtelijk worden aangepakt vanuit de wettelijke leerplicht, omdat zij 
handelen in strijd met de wet als hun kind niet naar school gaat. Dat is een 
omslachtige weg om ouders te dwingen om specifieke vormen van hulp te 
aanvaarden, maar er staat vooralsnog geen andere weg open.  
 
 
4.4 Indicering 
 
De wijze waarop in het nieuwe beleid de zorgmiddelen moeten worden verdeeld 
is nog niet uitgewerkt. Zoals eerder vermeld wordt gedacht aan een gemengd 
model met deels op indicatie verleende zorgbudgetten per leerling, en deels 
algemene zorgbudgetten per school, te baseren op de grootte van de school of een 
ander relevant criterium.  
De vraag welke leerlingen geïndiceerd moeten worden is nog niet beantwoord. 
Hetzelfde geldt voor de vraag wie daarvoor verantwoordelijk moet zijn. Van het 
antwoord op die vragen hangt uiteraard veel af. Het belang van de centrale 
overheid daarbij is de beheersing van de kosten. Potentieel risicovol is in dit 
verband een regeling met een open einde financiering. Die kan bij veelvuldig 
gebruik bijzonder kostbaar worden en valt bovendien niet te sturen. Om die reden 
is in het huidige LGF-beleid voorzien in een op objectieve criteria gebaseerd 
indicatiesysteem. Alleen die leerlingen kunnen een rugzak krijgen die op basis 
van vaste criteria, toe te passen door onafhankelijke deskundigen, in aanmerking 
komen voor extra hulp. Voor de overheid is daarom de vraag naar de potentiële 
omvang van de groep zorgleerlingen die in het nieuwe beleid geïndiceerd 
moet/gaat worden van groot belang. 
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Voor de aanbieders van de zorg geldt een ander belang: zij willen een adequate 
vergoeding krijgen voor het zorgaanbod dat ze moeten leveren. Het kan dan 
voordelig zijn om zoveel mogelijk leerlingen te laten indiceren. Voor de ouders 
van zorgleerlingen geldt weer een ander belang: zij willen zo veel mogelijk 
specifieke hulp voor hun kind en willen daar graag individuele aanspraak op 
kunnen maken.  
Het voorlopige standpunt van OCW hierover is dat in het nieuwe beleid in ieder 
geval niet alle zorgleerlingen geïndiceerd hoeven worden. Voor de huidige 
doelgroep van WSNS acht men dat geen haalbare weg. Het bieden van zorg aan 
deze leerlingen wordt beschouwd als een ‘normale’ opdracht voor alle scholen, te 
financieren uit de algemene (zorgmiddelen). Voor de huidige doelgroep van LGF 
is indicering wel aan de orde. Complicerend is echter dat het voortgezet onderwijs 
de tweedeling WSNS-LGF niet kent. In het v.o. worden op dit moment alle 
zorgleerlingen geïndiceerd; indicatie is echter alleen mogelijk voor leerlingen die 
geplaatst worden in het VMBO en daar zijn aangewezen op 
leerwegondersteunend onderwijs of op praktijkonderwijs. De wens van OCW is 
om de situatie in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs meer op 
elkaar te gaan afstemmen.  
 
Het onderzoek heeft voor het vraagstuk van indicering niet veel nadere informatie 
opgeleverd. In de meeste gesprekken die wij voerden waagde men zich niet aan 
nadere uitspraken over indicatieprocedures. De enige instantie die daarover 
expliciet heeft nagedacht is de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling, 
i.e. de Commissie die controle uitoefent op de huidige indicaties voor de LGF-
doelgroep en het Ministerie adviseert over eventuele aanpassingen in de 
indicatiesystematiek. De LCTI schreef over de toekomst van de indicatiestelling 
een advies (LCTI, 2006). We interviewden over dit onderwerp ook de directeur 
van de LCTI. Hieronder vatten we de resultaten van advies en interview samen.  
 
4.4.1  Advies LCTI 
Uitgangspunt voor de LCTI is dat in het nieuwe beleid gebruik zal worden 
gemaakt van indicaties en dat er dus sprake blijft van een open einde bekostiging. 
Dat betekent dat er, net als in het huidige LGF-beleid, onafhankelijke indicatie-
stelling nodig is. Alleen bij onafhankelijke indicatiestelling kunnen namelijk 
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rechtvaardigheid, objectiviteit, efficiency en transparantie worden gegarandeerd 
(zie ook Vergeer, 2006). 
Een ander uitgangspunt van de LCTI is de wens om te komen tot één 
indicatietraject voor alle vormen van speciale zorg in het onderwijs. Kenmerken 
daarvan zouden moeten zijn: 

• in nabijheid van de scholen 
• zo kort mogelijk duren 
• zo min mogelijk apart onderzoek (apart voor de indicatie) 
• samenhang met indicatietrajecten jeugdzorg. 

Ten opzichte van de huidige situatie zouden er enkele wijzigingen in de 
indicatiesystematiek moeten komen, aldus de LCTI. Een heel belangrijke 
wijziging is de invoering van een nieuw criterium voor alle indicaties, namelijk 
dat in de reguliere setting reeds hulp geboden is en dat die niet tot voldoende 
vooruitgang leidt. Er moet dus sprake zijn van ‘didactische of pedagogische 
resistentie’, oftewel van bewijs dat de gewone vormen van hulp niet toereikend 
zijn gebleken. Dit criterium is volgens de LCTI nodig omdat in het huidige LGF-
systeem prikkels ontbreken om in de reguliere setting (de school die de indicatie 
aanvraagt) eerst al het mogelijke te doen om het kind te helpen. In het nieuwe 
beleid, bij invoering van de zorgplicht, zou dit criterium nuttige diensten kunnen 
vervullen. Het maakt het mogelijk om bij niet verlenen van de indicatie het kind 
terug te verwijzen en te wijzen op de zorgplicht van de reguliere school. Een 
ander argument voor invoering van dit criterium is dat een beperking van het kind 
op zichzelf nog geen indicatie vormt voor extra zorg: kinderen die zich ondanks 
hun beperkingen kunnen redden behoeven geen speciale zorg. Die is pas nodig als 
de normale didactische en pedagogische zorg tekortschiet. Verder gaat de LCTI er 
van uit dat de huidige indicatiecriteria moeten veranderen, omdat ze nu helemaal 
gericht zijn op de indeling in de schoolsoorten van het speciaal onderwijs. Bij 
invoering van het herijking zorg beleid is dat niet of minder relevant, want er 
kunnen dan immers nieuwe vormen/tussenvormen van opvang ontstaan. Nieuwe 
criteria zullen gebaseerd moeten zijn op een combinatie van (a) kindkenmerken, 
(b) daarmee samenhangende onderwijsbeperkingen, (c) schoolresultaten en (d) 
handelingsverlegenheid.  
Als schoolsoorten niet meer het indelingsprincipe kunnen zijn, is er een andere 
maat nodig voor het bepalen van type en omvang van hulp. Denkbaar is volgens 
de LCTI een indeling in modules, waarbij elke module staat voor een speciaal 
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aanbod. Per kind kan dan een kindspecifieke combinatie van modules worden 
toegekend. 
Qua organisatie adviseert de LCTI één loket, volgens een regionale indeling. De 
regio’s moeten zo gekozen worden dat ze klein genoeg zijn om aanspreekbaar te 
zijn voor scholen en ouders en het mogelijk te maken dat indicatiestellers het kind 
desgewenst (dwz in bepaalde gevallen) ook zien, en groot genoeg om voldoende 
professionaliteit te waarborgen en versnippering van middelen te voorkomen. In 
overweging wordt gegeven aan te sluiten bij de regio-indeling van jeugdzorg.  
 
Uitspraken over welke leerlingen wel en niet moeten worden geïndiceerd doet 
ook de LCTI niet. Evenmin laat men zich uit over het al niet voeren van regie 
over het totstandkomen van de regionale loketten. De besturenorganisaties 
hebben zich tot nu toe evenmin uitgesproken over deze kwesties. Het wachten is 
vooralsnog op de nadere voorstellen van de Minister. 
 
4.4.2  Uitspraken in de panels 
In de beide panels die voor dit onderzoek zijn gehouden is het onderwerp 
indiceren en bekostigen besproken. Conclusies daarover zijn niet getrokken, maar 
er is wel gewezen op het dilemma dat er enerzijds behoefte is aan objectieve en 
onafhankelijke indicering, om de redenen die de LCTI geeft én om financiële 
redenen, maar dat anderzijds objectief indiceren snel op grenzen stuit. Criteria 
passen niet op meervoudige problemen, zo is opgemerkt, en worden bovendien 
onder druk al gauw ‘vloeibaar’. Dit is de achtergrond van het verschijnsel dat bij 
de LGF-doelgroep door de indicerende instanties (de Commissies voor 
Indicatiestelling) relatief vaak gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om 
indicatie te verlenen op basis van een ‘beredeneerde afwijking’. Dat doet men in 
die gevallen waarin de objectieve criteria niet ondubbelzinnig tot een indicatie 
leiden, maar er wel casusgebonden argumenten zijn om een indicatie te verlenen 
(Vergeer et al, 2006). Voor sommige typen problemen, met name die in cluster 4, 
is het heel moeilijk om indicaties volgens ondubbelzinnige criteria vast te stellen. 
Eventuele uitbreiding van objectieve indicatie naar de WSNS-doelgroep zou de 
hoeveelheid problemen op dit gebied waarschijnlijk nog veel groter maken. 
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4.4.3 Bekostiging via lump sum 
Tegenover bekostiging van zorg op basis van indicatie staat bekostiging via lump 
sum. Het voordeel van lump sum bekostiging voor de centrale overheid is dat het 
beter valt te budgetteren en kosten dus beter beheerst kunnen worden (geen open 
einde regeling). Voor de uitvoerders in het onderwijs is het voordeel van lump 
sum de bestedingsvrijheid en de verplaatsing van het beleidsinitiatief naar het 
decentrale niveau: niet de centrale overheid maar lokale actoren bepalen het 
beleid en de toewijzing van middelen.  
Qua beleidsprincipes past lump sum bekostiging goed in het sturingsmodel van 
het herijking zorg beleid. Een belangrijk mogelijk nadeel is echter dat bij lump 
sum bekostiging middelen niet geoormerkt worden. Het is dus niet afdwingbaar 
dat de verstrekte middelen worden gebruikt voor het beoogde doel. Zorgmiddelen 
kunnen ook voor iets anders worden benut dan voor het verlenen van zorg. 
Juridisch is een manier om dat risico te verminderen het opleggen van een 
algemene verplichting om een adequaat niveau van voorzieningen in stand te 
houden. Meer mogelijkheden zijn er niet; dan zou er namelijk al gauw gehandeld 
worden in strijd met de bedoelingen van een lump sum beleid.  
 
 
4.5 Toezicht 
 
De opvattingen van de Minister over governance leiden voor de schoolbesturen 
tot meer vrijheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen keuzes. De keerzijde 
van die vrijheid is dat over de gemaakte keuzes en over de opbrengsten ervan wel 
verantwoording afgelegd moet worden. Enerzijds tegenover de directe ‘klanten’ 
(ouders, leerlingen, bedrijfsleven en aanpalende opleidingen), anderzijds 
tegenover de overheid als hoeder van het publieke belang en ‘het geld van de 
belastingbetaler’. De overheid heeft in het governancemodel de taak om 
kwaliteitseisen te stellen en toezicht uit te oefenen op de kwaliteit, de 
toegankelijkheid en de pluriformiteit van scholen en instellingen. Dit toezicht 
wordt uitgeoefend door de inspectie van het onderwijs en staat bekend als 
verticaal toezicht. De verantwoording die schoolbesturen geacht worden afleggen 
aan hun ‘klanten’ staat bekend als horizontaal toezicht.  
Het herijking zorg beleid heeft tot gevolg dat de wettelijke grondslag voor het 
speciaal onderwijs verdwijnt en dat schoolbesturen veel meer vrijheid krijgen om 
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de leerlingenzorg naar eigen inzicht in te richten. Dat heeft gevolgen voor beide 
vormen van toezicht. Horizontaal toezicht wordt belangrijker en pregnanter: 
besturen zullen hun beleid duidelijk moeten maken aan de ouders van 
zorgleerlingen en aan de overige ouders, aan het lokale veld van verleners van 
zorg en vooral aan elkaar. Voor het verticaal toezicht geldt dat nagedacht moet 
worden over het object van toezicht: nu zijn dat vooral de afzonderlijke scholen, 
maar voor het zorgbeleid zouden dat nu ook de schoolbesturen moeten worden. 
Op dit punt gaan we hieronder nader in. Verder besteden we aandacht aan de 
vraag of en door wie het begrip ‘passend onderwijs’ zou moeten worden 
gedefinieerd. Het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen is immers 
de hoofdopdracht die schoolbesturen te vervullen hebben in het nieuwe beleid. 
 
4.5.1 Toezicht op besturen? 
Op dit moment houdt de inspectie van het onderwijs alleen toezicht op scholen. In 
het funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet 
onderwijs) gebeurt dit aan de hand van vaste beoordelingscriteria voor een aantal 
vaste onderwerpen. De inrichting van de leerlingenzorg is één van die 
onderwerpen. Hierover wordt dus door de inspectie geoordeeld op schoolniveau. 
Met toezicht op bovenschoolse organen heeft de inspectie nog weinig ervaring. 
Wel is er bij wijze van proef een waarderingskader ontwikkeld en uitgeprobeerd 
voor de samenwerkingsverbanden WSNS. Daarmee is het nu mogelijk om 
uitspraken te doen over de kwaliteit van de zorg op het niveau van een 
samenwerkingsverband. Een lastig punt hierbij is echter wie beschouwd moet 
worden als adressant voor deze bevindingen. Voor de rapportages over scholen 
zijn de schoolbesturen de adressant, maar bij samenwerkingsverbanden is er geen 
formeel orgaan tot wie men zich kan richten en waar de verantwoordelijkheid 
voor eventuele tekortkomingen kan worden neergelegd.  
In de toekomst zal het een taak zijn van de inspectie om toezicht te houden op de 
vervulling van de zorgplicht door schoolbesturen. Dat heeft twee consequenties. 
Meer dan nu het geval is zal het beleid van het bestuur zelf onderwerp van 
toezicht worden, en er moet een vorm van toezicht worden ontwikkeld voor de 
samenwerking tussen besturen. De zorgplicht kan via doorverwijzing immers aan 
een ander bestuur worden overgedragen, en de wijze waarop dat georganiseerd 
wordt zal onderdeel moeten uitmaken van het toezicht op vervulling van de 
zorgplicht.  
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Uit het interview dat wij met de inspectie hielden over dit onderwerp blijkt dat de 
inspectie zich voorlopig heeft voorgenomen om per schoolbestuur te gaan kijken 
naar twee aspecten: 

• welke leerlingen aangemeld zijn aangemeld en waar zijn ze 
terechtgekomen 

• welke kwaliteit van zorg is aan deze leerlingen geboden 
Het eerste aspect betreft de ‘technische’ vervulling van de zorgplicht. De 
inspectie kan nagaan of alle leerlingen die bij een bestuur zijn aangemeld ook 
daadwerkelijk ergens op school zitten. Het tweede aspect betreft de inhoud van de 
zorgplicht. Hier gaat het om de vraag of zorgleerlingen onderwijs krijgen van een 
voldoende hoog niveau en voldoende afgestemd op hun behoeften. De inspectie 
onderzoekt dat nu op het niveau van scholen en dat zal in de toekomst ook zo 
blijven.  
Over toezicht op bovenbestuurlijk niveau, dat wil zeggen op de samenwerking-
sconstructies die besturen met elkaar zullen aangaan, bestaan nu nog geen ideeën 
bij de inspectie. Die zijn ook moeilijk te ontwikkelen zolang er nog geen 
duidelijkheid is over de aard van die constructies. Duidelijk is wel dat het 
probleem van het ontbreken van één adressant ook hier een rol zal spelen. 
 
Het is nog een vraag welke bevoegdheden de inspectie zal krijgen om toezicht te 
houden op de vervulling van de zorgplicht door schoolbesturen. De Algemene 
Rekenkamer onderzocht in 2003 het WSNS-beleid en concludeerde dat het 
toezicht op de uitvoering van WSNS onvoldoende is, onder meer doordat en dat 
de inspectie geen formele bevoegdheden heeft om het functioneren van 
samenwerkingsverbanden te controleren. Ook kan zij niet per leerling beoordelen 
of de gewenste zorg wordt verleend. De Rekenkamer vindt meer toezicht 
gewenst, vooral omdat ook gebleken is dat samenwerkingsverbanden en scholen 
zelf nog niet gewend zijn het functioneren van de zorg systematisch te evalueren 
(Algemene Rekenkamer, 2004). In haar reactie op het rapport van de Rekenkamer 
heeft de Minister aangegeven dat ze niet wil kiezen voor nadere specificatie van 
verwachtingen en voor het controleerbaarder maken van de inspanningen in het 
onderwijsveld. Onder verwijzing naar het herijking zorg beleid geeft ze aan juist 
te willen kiezen voor ‘ruimte geven aan het veld’ en dus ook voor het verleggen 
van de verantwoordingsvraag. De Rekenkamer reageert daarop kritisch: men 
vindt dat het beleid (nog) te open is en dat het daardoor niet mogelijk is aan te 
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geven waarover scholen en (samenwerkende) besturen dan verantwoording 
moeten afleggen. Het opstellen van indicatoren daarvoor acht ze nodig.  
Van de kant van de besturenorganisaties zijn tot nu toe ook geen concrete ideeën 
ontwikkeld over toezicht en verantwoording. De Overleggroep Organisatie van de 
zorg heeft aan dit onderwerp nog weinig aandacht besteed. Gesproken is over de 
gedachte dat besturen zich moeten verantwoorden naar elkaar. De huidige cultuur 
in besturen is daarop echter nog niet gericht. Men is zelfs nog niet gewend aan de 
gedachte dat er extern toezicht zou kunnen of moeten worden uitgeoefend op het 
eigen handelen als bestuur. Van Schoonhoven en Voncken (2005) verrichtten een 
studie waarin dit onderwerp aan de orde komt en concludeerden dat besturen 
aarzelend staan tegenover de gedachte van extern toezicht. De beelden die men 
daarvan heeft lopen uiteen, en ongeveer de helft van de besturen in dit onderzoek 
toonde zich er voorlopig een tegenstander van. De argumenten waren vooral dat 
men het in strijd vindt men autonomie, en/of dat het niet nodig is omdat men 
intern het toezicht kan regelen. Anderzijds toonde men zich ook wel gevoelig 
voor het argument dat er over de inzet van publieke middelen verantwoording 
moet worden afgelegd. Een minderheid bleek duidelijk voorstander van extern 
toezicht en verwachtte er positieve (stimulerende) effecten van op de eigen 
organisatie. 
 
4.5.2 Invulling van passend onderwijs 
Passend onderwijs is een kernbegrip in het herijking zorg beleid. Er is echter door 
OCW geen centrale definitie van gegeven. De invulling ervan wordt overgelaten 
aan het decentrale niveau: besturen moeten het voor zichzelf en met elkaar 
invullen. Door OCW wordt geaccepteerd dat niet iedereen hetzelfde zal leveren 
aan zorg. Er wordt op vertrouwd dat de ouders voldoende tegenwicht kunnen 
bieden als besturen hun taak te licht zouden opvatten. Bij conflicten moet er een 
heldere geschillenregeling zijn. 
Het open laten van het begrip passend onderwijs is een complicatie voor het 
vraagstuk van verantwoording en toezicht. Naarmate er meer op horizontaal 
toezicht wordt vertrouwd is dat wellicht minder het geval; het is dan mogelijk de 
invulling over te laten aan de ‘onderhandeling’ tussen ouders en 
scholen/schoolbesturen. Een probleem ontstaat echter wel wanneer die 
onderhandeling niet in goede harmonie verlopen en er conflicten komen. Dan zal 
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een geschilleninstantie, en in het uiterste geval de rechter, moeten uitmaken in 
welke gevallen er wel of niet sprake is van passende zorg. 
Als er (ook) sprake is van verticaal toezicht op het verlenen van passende zorg, 
zal de inspectie een oplossing moeten vinden voor de toetsing daarvan. Op zich is 
dat niet nieuw, ook nu al onderzoekt de inspectie bij scholen de kwaliteit van het 
zorgsysteem. Dat gebeurt echter niet op individueel niveau. De inspectie kijkt wel 
steekproefgewijs naar kwaliteit en uitvoering van handelingsplannen, maar alleen 
om uitspraken op het niveau van de school te doen en niet om voor individuele 
leerlingen vast te stellen of passend onderwijs is geboden. Ook in de nieuwe 
situatie zal de inspectie dat niet op individueel niveau gaan doen (interview met 
inspectie). Wel is men bezig met nadenken over criteria voor passend onderwijs 
op het niveau van het schoolsysteem. Gedacht wordt aan een combinatie van 
indicatoren als: 

• maakt de school waar wat ze belooft, en is ze daarbij voldoende 
ambitieus (“het alleen maar gezellig hebben is niet genoeg”) 

• worden handelingsplannen geëvalueerd 
Over de juistheid van verwijzingsbeslissingen zal de inspectie geen uitspraken 
gaan doen. Dat wordt beschouwd als een taak voor ouders en school. Goede 
ondersteuning van ouders vindt de inspectie daarbij wel nodig.  
Wel kan en wil de inspectie kijken naar toegankelijkheid van scholen. Scholen 
mogen niet om rendementsredenen selectief gaan toelaten. Dat betekent eventueel 
dat er voor zorgleerlingen een aparte rendementsmaat moet komen. In de huidige 
situatie tellen zorgleerlingen gewoon mee in de algemene rendements-
berekeningen van de inspectie. Dat kan voor scholen met veel zorgleerlingen tot 
gevolg hebben dat ze voor hun ruimhartig toelatingsbeleid worden ‘gestraft’ met 
een negatief oordeel van de inspectie over de onderwijsopbrengsten. De inspectie 
voelt echter ook niet voor het buiten de beoordeling plaatsen van zorgleerlingen. 
Dat kan leiden tot onduidelijke en moeilijk te controleren situaties zoals het niet 
laten meedoen van zwakke leerlingen aan toetsen.  
Wil de inspectie op een objectieve en onafhankelijke wijze kunnen oordelen over 
de vraag of passend onderwijs wordt aangeboden, dan zal het onvermijdelijk zijn 
om daar (net als in de huidige situatie) vaste criteria voor te formuleren. Dat is 
inherent aan verticaal toezicht. Het is in dit licht opmerkelijk dat de Projectgroep 
Zorgplicht in het Primair Onderwijs (Projectgroep ZPO, 2005) vindt dat de 
inspectie wel toezicht moet houden op het aanbod van passend onderwijs, maar 
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tegelijk meent dat hiervoor geen waarderingskaders moeten worden ontwikkeld. 
Het toezicht zou volgens de Projectgroep moeten plaatsvinden in een ‘kwalitatief 
gesprek’ tussen inspectie en school en niet door het ‘afvinken van 
scoringslijstjes’. Het valt echter moeilijk in te zien hoe dat zou kunnen leiden tot 
inspectie-oordelen die voldoende inzichtelijk en betrouwbaar zijn voor gebruik 
door alle betrokkenen (ook degenen die moeten waken over het publiek belang). 
 
 
4.6  Draagvlak 
 
Omdat het nieuwe beleid ingrijpende consequenties heeft voor alle betrokkenen 
(besturen, scholen, ouders, coördinatoren van samenwerkingsverbanden e.d.), is 
het voor de ex ante evaluatie van belang enig inzicht te hebben in het draagvlak 
voor de nieuwe plannen. De kans van slagen is immers in hoge mate afhankelijk 
van de bereidheid in het onderwijsveld om volgens de nieuwe principes te gaan 
werken. Voor het verkrijgen van inzicht in het draagvlak zijn in dit onderzoek: 

• enkele interviews gehouden met praktijkdeskundigen, te weten 
coördinatoren van samenwerkingsverbanden rond zorgbeleid in primair 
en voortgezet onderwijs en de directeur van de Stichting Gewoon Anders 
in Almere; 

• enkele bijeenkomsten bijgewoond die door OCW en de onderwijs-
organisaties zijn georganiseerd in het kader van de veldlijn, de ouderlijn, 
de kaderlijn en de bijeenkomsten rond mogelijke pilots voor het nieuwe 
zorgbeleid 

• verslagen van deze bijeenkomsten en verdere relevante publicaties bestu-
deerd die gepubliceerd zijn op de website www.passendonderwijs.nl.  

De resultaten hiervan vatten we hieronder samen. Uiteraard gaat het hier slechts 
om impressies en niet om een echt draagvlakonderzoek. Omdat het beleid nog zo 
open is valt bovendien moeilijk precies na te gaan hoe betrokkenen denken over 
de wenselijkheid van het nieuwe beleid en vooral over de implicaties. Ons doel 
was ook niet het verkrijgen van een representatief beeld van het draagvlak, maar 
het opsporen van de belangrijkste opvattingen en vragen van toekomstige 
uitvoerders. We geven in deze paragraaf dan ook geen getallen, maar benoemen 
alleen de voornaamste onderwerpen die uit de drie bronnen naar voren komen.  
Daarbij maken we onderscheid tussen twee typen informatie: 
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• de geluiden uit de veldlijn en de ouderlijn (4.6.1); we benutten hiervoor 
de impressies uit bijgewoonde bijeenkomsten in beide lijnen, mondelinge 
verslagen van de coördinatoren daarvan op een bijeenkomst van de 
kaderlijn, en schriftelijke verslagen van de opbrengsten van beide lijnen 

• de opvattingen die naar voren komen uit de interviews (4.6.2). 
 
4.6.1 Veldlijn en ouderlijn 
De veldlijn passend onderwijs is eind januari 2006 gestart en heeft gelopen tot in 
juni 2006. De organisatie daarvan lag in handen van een projectbureau, opgericht 
onder verantwoordelijkheid van OCW en de gezamenlijke onderwijsorganisaties. 
In totaal zijn er 430 veldlijnbijeenkomsten gehouden, verspreid over het land. Er 
waren twee soorten bijeenkomsten, namelijk ‘open’ en ‘gesloten’. De open 
bijeenkomsten zijn aangekondigd via www.passendonderwjs.nl en iedereen die 
dat wilde kon daarheen om vragen te stellen en reacties te geven. De gesloten 
bijeenkomsten waren bedoeld voor een specifieke kring van betrokkenen, meestal 
georganiseerd vanuit samenwerkingsverbanden WSNS en en REC's. Deze laatste 
zijn druk bezocht. Dat geldt minder voor de open bijeenkomsten. Deelnemers aan 
de open bijeenkomsten waren vooral veel directeuren en intern begeleiders (uit 
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs; minder uit voortgezet 
onderwijs). Er kwamen slechts weinig ouders en vrijwel geen besturen. Wel 
waren soms instellingen als jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg vertegen-
woordigd. Op alle bijeenkomsten (open en gesloten) is informatie gegeven over 
de uitgangspunten en kenmerken van het nieuwe beleid door speciaal opgeleide 
‘veldlijners’. De bedoeling was om daarna een discussiegedeelte te hebben, 
waarin deelnemers hun reactie konden geven en ideeën over toekomstige 
inrichting konden worden besproken. Aan dit laatste is men echter nauwelijks 
toegekomen. De deelnemers bleken vooral veel vragen te hebben en er was veel 
tijd nodig voor voorlichting.  
 
Over het algemeen was men het er op de veldlijnbijeenkomsten wel over eens dat 
er nog de nodige knelpunten zijn in het zorgstelsel. Er zijn bijvoorbeeld nogal wat 
klachten geuit over bureaucratie, budgetmaximalisatie in cluster 4, afstemming 
tussen samenwerkingsverbanden en REC's, huisvestingsproblemen, belemmer-
ende regels. Tegen deze achtergrond werd positief gereageerd op de gedachte om 
te gaan werken met één loket voor onderwijs en zorg, met korte lijnen, weinig 
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bureaucratie, snelle hulp en zonder wachtlijsten. Daarbij moeten dan ook 
Jeugdzorg, GGZ en MEE een plek krijgen. Ook blijkt men zich te kunnen vinden 
in het idee de indicatie regionaal te regelen. Niet iedereen denkt echter dat de 
herijking van het zorgbeleid de meest gewenste oplossing is voor de 
geconstateerde knelpunten. Men vindt het risicovol om in een nieuw stelsel te 
stappen als de budgettaire grenzen niet bekend zijn en er dus ook geen zicht is op 
de mogelijkheden om te investeren in de noodzakelijke ontwikkeling. Bovendien 
vraagt men zich af of het opheffen van wat er al is, zoals WSNS en LGF, wel 
verstandig is. Men ervaart het nieuwe beleid wel degelijk als een stelselwijziging, 
die zéér ingrijpend is en dus een zorgvuldige voorbereiding met een goede 
communicatie vereist. Er is daarom zorg over het gekozen tijdpad van vijf jaar; 
dit wordt te kort gevonden. Sommigen vinden dat de overheid ruimte en middelen 
moet geven voor regionale experimenten zonder het huidige systeem op voorhand 
af te breken. Er is bovendien angst dat deze operatie een verkapte operatie is om 
de open eind financiering van het speciaal onderwijs en de rugzak een halt toe te 
roepen.  
 
In de ouderlijn zijn vooral bijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers 
van de ouderorganisaties. Op de bijeenkomsten bleek draagvlak voor 
keuzevrijheid van de ouders in de zin van 'een school kunnen kiezen op basis van 
visie en denominatie'. Er zijn verder ook bij ouders vooralsnog veel vragen en 
punten van zorg, vaak overeenstemmend met die in de veldlijn. We bespreken de 
voornaamste punten van zorg en vragen hieronder.  
 
Zorgplicht en passend onderwijs 
Op de veldlijnbijeenkomsten bleek verschillende gedacht te worden over de 
zorgplicht. Men zou graag andere modellen naast het idee van zorgplicht leggen 
en dan kijken wat het best tegemoet komt aan de vraag hoe kinderen passend 
onderwijs kunnen genieten, in plaats van nu een heel nieuw stelsel in te voeren. 
Overigens vraagt men zich af wat onder 'passend onderwijs' verstaan moet 
worden en wie dat bepaalt (de school cq. het schoolbestuur waar de ouder zich 
met het kind meldt of de ouder zelf?). Het begrip 'zorgplicht' roept ook andere 
vragen op: binnen welke straal moet de zorg aanwezig zijn gezien de zorgplicht? 
Reiskostenvergoedingen kunnen dan een rol gaan spelen. Verder vermoeden 
sommigen achter het idee van de zorgplicht de wens om ‘inclusief onderwijs’ 



Vernieuwing van zorgstructuren in het primair en voortgezet onderwijs 
 

 128

(integratie van zorgleerlingen in het regulier onderwijs) te promoten, zo niet op te 
leggen. Deze zorg leeft vooral in het speciaal (basis)onderwijs.  
Op de ouderlijnbijeenkomsten bleek dat grote groepen ouders niet afwijzend 
tegenover een zorgplicht staan. Er zijn wel veel vragen en 'mitsen' en 'maren', 
zoals: wat is zorgplicht, hoe ver strekt zorgplicht, wat is een regio, welke 
gevolgen heeft de zorgplicht, hoe is het gesteld met de rechtspositie van ouders?  
Volgens het verslag dat is opgesteld over de ouderlijn (Tielen, 2006) moeten het 
in laatste instantie de ouders zijn die beoordelen wat passend is voor hun kind. 
Daarbij worden overigens wel kanttekeningen geplaatst (er zijn ook 'blinde 
vlekken' bij ouders). De gang naar de geschillencommissie wordt gezien als een 
uiterste stap. Ondersteuning in de zin van onafhankelijke informatie, advies, 
bemiddeling, mediation en klachtenbehandeling kunnen daaraan vooraf gaan. 
 
Samenwerking onderwijs-jeugdzorg, indicatiestelling en toegang tot zorg  
Men verwacht in de veldlijnbijeenkomsten een grote tijdsinvestering om vorm te 
kunnen geven aan een regionale zorgstructuur. 
Er is een zorgcircuit binnen het onderwijs en een zorgcircuit buiten het onderwijs. 
Door alleen zorgplicht in het onderwijs in te voeren kunnen de andere partners in 
de zorg rondom het kind belemmerend werken. Zorg rondom een kind moet 
integraal geregeld worden. Er zijn voorbeelden gegeven van gemeenten binnen 
één regio met verschillend beleid, dat is heel belemmerend voor het maken van 
goede afspraken. 
De communicatie tussen jeugdzorg en onderwijs verloopt ook niet overal goed. 
Er moet eerst overeenstemming zijn tussen onderwijs en jeugdzorg over de 
aanpak.  
Onduidelijkheid is er over hoe de indicatiestelling moet gaan verlopen. Men 
vraagt zich af of de huidige indicatie-organen, PCL en CvI, worden opgeheven. 
De zorgplicht zou in ieder geval helder moeten zijn in de maximaal toegestane 
tijdsduur van het indiceringtraject. Onduidelijk is ook of het eventuele centrale 
loket alleen gaat over indicatiestelling of ook over verwijzing naar goede 
hulpverlening.  
Op de ouderlijnbijeenkomsten bleek draagvlak voor meer afstemming tussen 
onderwijs en jeugdzorg, gezondheidszorg en voor vroegsignalering. Voorts is er 
bij de ouders de wens om bureaucratie en onnodige diagnostiek te beperken, om 
het onderscheid te handhaven tussen slagboomdiagnostiek en handelingsgerichte 
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diagnostiek, om indicaties onafhankelijk en transparant te houden, om 
zorgmiddelen te oormerken, om zorgbudgetten uit verschillende circuits (PGB en 
LGF) te combineren. De voor- en nadelen van (landelijke) indicatiestelling 
zorgen voor verdeeldheid over al dan niet afschaffen. Wie je moet indiceren is 
ook een discussiepunt. Bij indicatie is voor ouders duidelijk dat ze ergens recht op 
hebben. Maar wat is hun positie bij niet-indiceerbare zorgleerlingen?  
 
Samenwerking schoolbesturen en onderwijssoorten 
Vertegenwoordigers van scholen voor speciaal (basis)onderwijs geven aan moeite 
te zullen krijgen met het vorm geven van samenwerking, in verband met hun 
verzorgingsgebied. 
Men vraagt zich ook af of de besturen wel competent genoeg zijn om de 
voorgestelde wijzigingen aan te kunnen. Kleine besturen vragen zich af bij wie ze 
terecht moeten/kunnen. Er wordt aandacht gevraagd voor identiteitskwesties, niet 
iedereen wil interzuilaire oplossingen.  
Er is bij reguliere scholen enige angst voor een aanzuigende werking van het 
aannemen van zorgleerlingen. Daarom wil men dat (V)SO voorzieningen in stand 
blijven als vangnet. Op de veldlijnbijeenkomsten is er wel draagvlak voor 
samenwerking, maar met behoud van de autonomie van schoolsoorten. Men is op 
zoek naar een tussenvorm voor de realisering van de zorgarrangementen: niet 
alles moet binnen de school worden aangeboden, maar de school moet zich ook 
niet volledig specialiseren. Er moet visie op onderwijs en zorg ontwikkeld 
worden in de regio. Het model uit Almere, met verschillende integratiemodellen, 
wordt als voorbeeld genoemd.  
Op de ouderlijnbijeenkomsten bleek onduidelijkheid over het speciaal onderwijs 
in de nieuwe situatie. Er is overeenstemming over het belang van het behoud van 
de expertise van het speciaal onderwijs. Een deel van de ouders pleit voor het 
behoud van de speciale scholen, vanuit het idee van keuzevrijheid. 
 
Bekostiging 
Ten aanzien van de bekostiging binnen het nieuwe beleid is er nog veel 
onduidelijk. Wel ziet men een kans om 'de schotten weg te halen'. Volgens 
sommigen zou het goed zijn als zorgbudgetten uit verschillende circuits (PGB en 
LGF) gebundeld kunnen worden ingezet. Daarnaast vraagt men zich af of de 
toegekende gelden via de indicatie geoormerkt moeten worden, zodat de 
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besteding van de rugzak herleid kan worden naar het kind waar het voor bedoeld 
was. Ouders zullen dat wellicht gaan eisen. Scholen zullen echter vooral voordeel 
zien in het bundelen van verschillende rugzakjes tot een gezamenlijk aanbod waar 
meerdere leerlingen van kunnen profiteren.  
Als het geld de leerling volgt, vraagt men zich af op welke wijze de continuïteit 
van het zorgaanbod op de school kan worden gewaarborgd, wanneer de leerling 
met het rugzakje vertrekt door bijvoorbeeld verhuizing. Opgebouwde 
voorzieningen op de oorspronkelijke school kunnen dan niet worden voortgezet, 
de kwaliteit van zorg vermindert en er is dan sprake van kapitaalvernietiging.  
Eerder werd het probleem al genoemd van de straal waarbinnen de zorgplicht 
aanwezig moet zijn en de eventuele vervoerskosten die dat met zich meebrengt. 
Een gestelde vraag is bijvoorbeeld wie de vervoerskosten betaalt wanneer ouders 
voor een voorziening kiezen die buiten het aangeboden zorgarrangement valt, 
maar wel past binnen de indicatie.  
 
Het onderwijspersoneel 
Er is op de veldlijnbijeenkomsten grote zorg over de positie van de leerkrachten. 
Worden zij weer extra belast? Zijn zij wel toegerust voor de nieuwe taken die hen 
wachten? Een cultuuromslag vergt jaren, zo is gesteld. Men verwacht vooral 
problemen voor het zittend personeel dat het nu al heel zwaar heeft met de 
bestaande ontwikkelingen (WSNS en LGF) en de hoge werkdruk. “Aan deze 
mensen wordt een verandering van populatie in de scholen min of meer 
opgedrongen”.  
Behalve leerkrachten zullen ook intern begeleiders en zorgcoördinatoren 
geprofessionaliseerd moeten worden, onder meer met het oog op diagnosticering. 
Voorgesteld wordt om daar nu echte functies van te maken.  
De vraag rijst ook of de kerntaak van het onderwijs niet gaat veranderen door de 
herijking van het zorgbeleid. Voorzien wordt dat 'meer handen in de klas' nodig 
zullen zijn. Er is echter een grote uitstroom van onderwijzend personeel te 
voorzien gedurende de komende jaren, dus dat is niet eenvoudig te realiseren.  
Men vraagt zich ook af hoe de expertise op (speciale) scholen kan blijven 
gewaarborgd wanneer er een vorm van marktwerking op gaat treden.  
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Keuzevrijheid ouders 
Er worden op veldlijnbijeenkomsten twijfels uitgesproken over de keuzevrijheid 
van ouders als er in een regio vaste arrangementen worden afgesproken. Hebben 
ouders dan nog wel wat te kiezen? Ook wordt opgemerkt dat niet alleen ouders 
van zorgleerlingen rechten en plichten hebben, maar ook de andere ouders.  
Anderzijds heeft (volledige) keuzevrijheid heeft ook nadelen en beperkingen. 
Ouders weten niet altijd wat de consequenties zijn op de school van hun 
beslissing of wens. Voor kwetsbare kinderen is een apart, klein schooltje vaak 
beter dan inclusief onderwijs (zeker in het VO). 
Een ander probleem is dat ouders niet gauw naar het bureau Jeugdzorg komen. 
Als ouders niet mee willen werken in geval van signalering is dat een groot 
probleem.  
Op de ouderlijnbijeenkomsten bleek dat ouders zelf de school willen kunnen 
kiezen. Ouders vinden educatief partnerschap een mooie gedachte, maar zijn bang 
de zwakste partij te zijn; daarom is ondersteuning en conflictbemiddeling nodig. 
Ook willen ze dat leerkrachten de expertise van ouders erkennen.  
 
4.6.2 Interviews met praktijkdeskundigen 
Er zijn enkele interviews gehouden met praktijkdeskundigen, met name 
coördinatoren van WSNS samenwerkingsverbanden die als pilot fungeren op het 
gebied van samenwerking tussen onderwijs en zorg en het bieden van 
onderwijszorgarrangementen. In sommige gevallen waren daar ook REC's bij 
betrokken. 
Deze 'voorlopers' zijn allen voorstander van de herijking zorg en dus ook van de 
zorgplicht. Zij zijn ook voor één loket voor indicatiestelling of hebben dit al 
gerealiseerd, soms ook samen met jeugdzorg, schoolartsendiensten, jeugd-
gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.  
Samenwerking, in welke vorm dan ook (WSNS of anders, dat kan ook) is dus 
noodzakelijk om 'passend onderwijs' (wat daar precies onder moet worden 
verstaan is nog niet uitgekristalliseerd)  te kunnen bieden. Een kwetsbaar punt in 
de herijking vindt men echter dat het de schoolbesturen zijn die (nog meer) 
middelen en zeggenschap krijgen. Zij staan voor de taak om de samenwerking tot 
stand te brengen en die ook te verantwoorden. Een bestuur is echter een juridische 
insteek en geen praktische insteek als het gaat om zorgstructuren, doorgaande 
lijnen etc, zo vinden verschillende geïnterviewden. Men is er niet van overtuigd 



Vernieuwing van zorgstructuren in het primair en voortgezet onderwijs 
 

 132

dat de besturen deze nieuwe opdracht tot een goed resultaat zullen brengen. Men 
verwacht alleen succes als het gaat om een gunstig gebied waar de samenwerking 
nu al goed geregeld is. Dat gebied moet bovendien groot genoeg zijn om alle zorg 
regionaal te kunnen aanbieden. Volgens een van de geïnterviewden moet de 
samenwerking wel zo'n 15000 tot 20000 leerlingen betreffen. 
Een ander probleem is dat het herijking zorg beleid wordt opgezet vanuit 
onderwijs, terwijl een groot deel van de leerlingen die problemen hebben in het 
onderwijs ook te maken heeft met partijen buiten het onderwijs, zoals jeugdzorg 
en hulpverlening. Die partijen hebben weer hun eigen regels, financiering, 
verantwoordelijke organen, etc. De Operatie Jong moet voor afstemming zorgen, 
maar die weg beoordelen de geïnterviewden voorlopig nog als erg basaal, 
kennismakend en nog niet erg leidend tot oplossingen. Jeugdzorg en onderwijs 
liggen nog ver uit elkaar, zo wordt gemeld, “verder dan het primair en het 
voortgezet onderwijs”. 
Vooral de samenwerking tussen alle betrokkenen vindt men in het nieuwe beleid 
een knelpunt. De huidige samenwerkingsverbanden hebben gezorgd voor allerlei 
verbindingen, en het is niet duidelijk wat daarvan overeind kan blijven als de 
verantwoordelijkheid wordt gelegd bij schoolbesturen en samenwerking niet meer 
verplicht is. Met geld kan gestuurd worden, dus zou het volgens sommige 
respondenten handig zijn als een deel van het budget ook bovenbestuurlijk 
besteed zou kunnen worden, zoals nu het geval is bij de 
samenwerkingsverbanden. Zonder samenwerkingsverbanden zijn er geen vaste 
aanspreekpunten meer in de regio, geen instantie die regie voert. Gepleit wordt 
voor het aanstellen van een fulltime coördinator op regionaal niveau 
(samenwerkingsverband of breder). 
Waar volgens alle betrokkenen nog een flinke slag gemaakt moet worden is op 
het terrein van de deskundigheid van leerkrachten en intern begeleiders. De intern 
begeleider zal meer casemanager worden. Maar ook teamleden zullen meer 
begeleid moeten worden. Er zal een groter beroep gedaan worden op planmatig 
handelen en daar is veel ondersteuning bij nodig, en scholing voor het 
management. Gewaarschuwd wordt wel dat de zorgcapaciteit van leerkrachten 
eindig is. De groei van het aantal cluster-4 leerlingen lijkt dat te illustreren. 
Gegeven deze wensen, zijn alle geïnterviewden het er over eens dat budgettair 
invoeren van het nieuwe beleid onmogelijk is. 
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Verder wordt er gewaarschuwd voor de verwachting het herijking zorg beleid alle 
knelpunten waar het een antwoord op moet vormen ook echt gaat oplossen. Men 
wijst bijvoorbeeld op het probleem van de thuiszitters. “Er zal ook na de 
herijkingsoperatie een minstens zo grote groep thuiszitters zijn als in het huidige 
stelsel. En ook dat zal het nieuws halen en tot kamervragen leiden”. De meest 
ernstige gevallen kunnen volgens een van de respondenten het best worden 
opgevangen door kinderen jonger dan 12 jaar leeftijd tijdelijk in een cluster 4-
school te plaatsen. Leerlingen met ernstige gedragsproblemen moeten zo jong 
mogelijk specifieke hulp krijgen, zodat ze bij de overgang naar het VO minder 
kans lopen te ontsporen.  
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5  Internationale literatuur
 
 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Ervaringen in andere landen met vergelijkbaar beleid kunnen een belangrijke 
informatiebron zijn in een ex ante-analyse, vooral met het oog op het inschatten 
van mogelijke effecten. In het onderzoek is daarom een korte literatuurstudie 
opgenomen naar voorbeelden van zorgbeleid in het buitenland waarin 
vraagsturing een rol speelt. Daarvoor is een search verricht op enkele relevante 
literatuurdatabases aan de hand van geselecteerde zoektermen. Omdat uit de 
opbrengst bleek dat de hoeveelheid feitelijke ervaring met modellen van 
vraagsturing gering is (de meeste literatuur was beschouwend van aard en niet 
empirisch), is afgezien van het oorspronkelijke voornemen om aanvullende 
interviews per telefoon of e-mail te houden met specialisten in landen die 
ervaringen hebben met een systeem van vraagsturing. Vanwege het gebrek aan 
concrete ervaring verwachtten we daarvan geen meerwaarde. We hebben ons 
derhalve beperkt tot de studie van beschikbare literatuur. Daarin hebben we ook 
de wat meer beschouwende publicaties over vraagsturing in de onderwijszorg 
opgenomen.  
Een lastige kwestie die zich altijd voordoet bij internationaal vergelijkende 
studies is dat onderwijssystemen in verschillende landen sterk uiteenlopen. In de 
onderzoeksliteratuur worden die systemen bovendien lang niet altijd voldoende 
uitgelegd. We hebben er daarom voor gekomen de resultaten van de 
literatuurstudie thematisch te ordenen en geen aandacht te besteden aan 
afzonderlijke landen met hun specifieke contexten. Verder bespreken we in dit 
hoofdstuk ook Nederlandse literatuur, omdat bleek dat op het onderwerp van 
studie juist Nederlandse auteurs relevante publicaties op hun naam hebben staan. 
 
Het doel van de literatuurstudie is een overzicht te geven van buitenlandse 
inzichten in en ervaringen met vraagsturing in de onderwijszorg voor leerlingen 
met speciale onderwijsbehoeften (in het engels aangeduid met de term “special 
educational needs”, afgekort als SEN). Het bleek niet zinvol om de focus 
uitsluitend gericht te houden op alleen dit onderwerp. Veel van de literatuur over 
zorgmodellen in het buitenland gaat over het vraagstuk van integratie van 
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zorgleerlingen. We besteden daar in dit hoofdstuk ook aandacht aan, omdat er 
raakvlakken zijn met het onderwerp vraagsturing. De voornaamste vraag die we 
in dit hoofdstuk proberen te beantwoorden is wat effecten of consequenties 
kunnen zijn van een systeem van vraagsturing in speciale onderwijszorg en welke 
risico’s of dilemma’s zich daarbij kunnen voordoen.  
 
 
5.2  Zoekstrategie 
 
Via het zoekscherm van de Digitale Bibliotheek van de UvA is op een aantal 
combinaties van zoektermen gezocht in de literatuurdatabases Picarta, ERIC en 
PsycInfo: special educational needs (title), special education (title) en market 
(alle velden), special educational needs (title) en supply (alle velden) of provision 
(alle velden), special education provision (title), model special education (title). 
Tevens is gezocht op de combinatie special educational needs (onderwerp) en 
parental choice (alle velden) en op de combinaties SEN funding (alle velden) en 
market (alle velden) en op SEN funding (alle velden) en choice (alle velden). 
Verder is in de databases ERIC en PsycInfo via het zoekscherm van Webspirs 
gezocht op de combinatie special educational needs (alle velden) en provision 
(alle velden) en vervolgens is deze zoekactie herhaald met special educational 
needs (onderwerp) en provision (alle velden).  
Van drie internationale wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van het 
speciaal onderwijs zijn de inhoudsopgaven van de jaargangen 2002 tot heden 
bekeken op relevante artikelen. Dat betreft de tijdschriften: British Journal of 
Special Education, European Journal of Special Needs Education en Remedial 
and Special Education. 
Uit deze zoekacties zijn 44 titels als waarschijnlijk of evident relevant 
geselecteerd. Daarvan waren er 19 beschikbaar en bruikbaar. 
 
 
5.3 Zorgmodellen en financiering 
 
Vraagsturing is één van de mogelijke modellen van opvang van zorgleerlingen. 
Het model lijkt in het laatste decennium in opkomst te zijn (Pijl & Dyson, 1998). 
De discussie over de vraag of een dergelijk model wenselijk en mogelijk is past in 
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een bredere discussie over segregerende dan wel integrerende opvangmodellen 
voor zorgleerlingen in het onderwijs. We gaan daar eerst wat nader op in. 
In de westerse landen is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw een in de 
diverse onderwijswetgevingen verankerd streven naar integratie (inclusie) van 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen het reguliere onderwijs op 
gang gekomen (Pijl & Dyson, 1998). Integratie kan verschillende vormen hebben 
en de vormgeving verschilt tussen landen (Aalsvoort & Eendhuizen, 2005; 
Meijer, Soriano, & Watkins, 2003). Met het streven naar inclusie gaat een streven 
naar decentralisatie van verantwoordelijkheden van rijksoverheid naar gemeenten 
en scholen gepaard. Meijer (Meijer et al., 2003) onderscheidt voor Europa drie 
beleidsvormen voor het bieden van een passende onderwijsleeromgeving voor 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften:  

- Enkelspoorbeleid ofwel integratie (of inclusie). Dat wil zeggen zodanige 
aanpassing van het reguliere onderwijsprogramma dat bijna alle 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs 
opgenomen kunnen worden. Dit is de praktijk in Spanje, Griekenland, 
Italië, Portugal, Zweden, IJsland, Noorwegen en Cyprus. Deze landen 
kennen slechts een gering aantal aparte scholen voor speciaal onderwijs.  

- Meersporenbeleid ofwel diversiteit. Dat wil zeggen voorzien in 
onderwijsbehoeften van alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
via verschillende diensten, variërend van regulier tot speciaal onderwijs 
en allerlei tussenvormen. Dit is de praktijk in Denemarken, Frankrijk, 
Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Finland, het Verenigd Koninkrijk, 
Letland, Liechtenstein, Tsjechië, Estland, Litouwen, Polen, Slowakije en 
Slovenië. 

- Dubbelspoorbeleid ofwel segregatie (of separatie). Dat wil zeggen 
gescheiden wegen van speciaal onderwijs en regulier onderwijs waarbij 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aangepast onderwijs krijgen 
in aparte onderwijsgroepen, meestal op aparte scholen. Dit is de praktijk 
in Zwitserland en België. Deze landen hebben een sterk ontwikkeld 
stelsel voor speciaal onderwijs. 

Duitsland en Nederland hanteerden tot voor kort het dubbelspoorbeleid, maar 
ontwikkelen zich de laatste jaren tot een meersporenbeleid. In de Verenigde 
Staten van Amerika vormde inclusie het uitgangspunt van de Individual with 
Disabilities Educational Act uit 1990 (Howe & Welner, 2002).  
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Meijer (2003; 2004) laat zien dat de keuze voor een van deze drie typen beleid 
niet zozeer bepaald wordt door een politieke of ideologische voorkeur voor 
integratie of segregatie, maar veel meer door de bevolkingsdichtheid van een 
land. Hoe hoger de bevolkingsdichtheid, hoe meer leerlingen in speciale scholen 
en hoe meer gesegregeerd het opvangmodel. Dat komt doordat in een 
dichtbevolkt geland de reisafstand naar speciale voorzieningen niet groot is en de 
keuze voor een speciale school dus een reële optie is. De voordelen daarvan 
(bundeling van expertise; schoolgaan met lotgenoten; kosteneffectiviteit) kunnen 
in een dichtbevolkt land worden benut. In een dunbevolkt land is dat minder goed 
mogelijk. Daar is het effectiever, goedkoper en sociaal minder nadelig om 
zorgleerlingen opvang te bieden binnen het regulier onderwijs, in plaats van ze 
een verre reis te laten ondernemen naar een schaarse school voor speciaal 
onderwijs. 
Een ander belangrijke factor die meebepaalt of er separatie dan wel inclusie van 
zorgleerlingen plaatsvindt is de wijze van financiering. Directe input-financiering 
voor speciale scholen (hoe meer leerlingen, hoe meer geld voor de school) werkt 
separatie in de hand. De speciale scholen hebben er dan financieel belang bij 
zoveel mogelijk leerlingen te krijgen en te houden. De bestemming van de 
financiële middelen is immers de school. Landen met een dubbelspoorbeleid, dus 
veel zorgleerlingen in speciale scholen, kennen over het algemeen deze vorm van 
financiering.  
Een alternatieve vorm van financiering is het toekennen van middelen aan de 
directe consument, te weten de zorgleerling en zijn of haar ouders (Aalsvoort & 
Eendhuizen, 2005; Meijer et al., 2003). Europese landen dit met dit 
financieringsmodel werken zijn Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
Tsjechië en Luxemburg. In België (Vlaanderen) wordt geëxperimenteerd met 
toekenning van persoonlijke begeleidingsbudgetten. In Nederland wordt deze 
vorm van financieren toegepast voor de doelgroep van het LGF-beleid. Een 
leerlinggebonden budget wordt toegekend op basis van type stoornis of handicap 
en impliceert in de regel dat ouders en kind vrij zijn in de keuze van de plaats 
(school) waar ze het budget willen besteden. Onder de aanname dat ouders en 
kind een plaatsing in een reguliere school in de regel zullen prefereren boven 
plaatsing in een speciale school (dit is in ieder geval een aanname in het 
Nederlandse LGF-beleid) werkt dit financieringsmodel integratie in de hand.  
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Financiële middelen toekennen als leerlinggebonden budget impliceert              
een open-eindefinanciering, want hoeveel leerlingen zullen voldoen aan de 
toekenningscriteria is tevoren niet bekend (Pijl & Veneman, 2005). Meijer wijst 
op mogelijke nadelen van leerlinggebonden budgetten. Hij stelt dat het vraag naar 
extra zorg oproept: “ouders met een kind dat problemen heeft op school willen 
allemaal een ‘rugzak’ voor kun kind en ze willen zoveel mogelijk middelen in die 
rugzak” (Meijer, 2004, p. 244). Dat leidt tot stijging van behoeften en dus van 
kosten. Eerder (hoofdstuk 3) hebben we laten zien dat dit zich in Nederland 
feitelijk voordoet: de recente stijging van het aantal leerlingen met een cluster 4 
indicatie blijkt in belangrijke mate het gevolg van de mogelijkheid om via de 
rugzak extra geld te verwerven voor kinderen die daarvoor tot nu toe niet in 
aanmerking kwamen, zoals kinderen met een stoornis in het autistische spectrum. 
De financieringsvorm roept dus inderdaad extra vraag op. In dit verband wijst 
Meijer op het risico van verdere kostengroei als leerlinggebonden financiering 
ook toegepast wordt voor kinderen met mildere stoornissen die minder ‘hard’ te 
diagnostiseren zijn.  
Een ander nadeel, aldus Meijer, is gelegen in mogelijk strategisch gedrag van 
scholen. “Scholen willen graag kinderen met veel geld in hun rugzak, maar weer 
niet die leerlingen die veel extra werk opleveren. Verder willen scholen niet die 
kinderen die geen rugzak hebben en wel veel extra werk opleveren. (…) Scholen 
hebben geen belang bij meer werk, geen of lagere inkomsten en gemiddeld lagere 
prestaties, en dus geen belang bij het integreren van van de doelgroep van WSNS, 
maar wel bij leerlingen vanuit het LGF-circuit, tenminste als ze niet een 
onevenredig zware belasting met zich meebrengen.” (idem). Scholen zullen 
kortom de neiging vertonen om uit het aanbod die zorgleerlingen te selecteren die 
hen financieel voordeel opleveren maar niet tegelijk een onevenredige inspanning 
vragen. Dat maakt dat de ene zorgleerling meer welkom is op de school dan de 
andere en dat niet alle zorgleerlingen en ouders evenveel ‘vrije keuze’ zullen 
hebben.  
Pijl & Veneman (2005) stellen dan ook dat één van de eisen waaraan een model 
met leerlinggebonden financiering zou moeten voldoen ‘robuustheid tegen 
strategisch gedrag’ is. Het systeem zou zodanig moeten functioneren dat 
budgetmaximalisatie door het opzoeken van de ‘mazen in de wet’ niet mogelijk 
is. Andere eisen die zij noemen zijn effectiviteit (daadwerkelijke voorziening in 
de speciale onderwijsbehoeften), efficiëntie en praktische uitvoerbaarheid. 
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Weer een andere wijze van financieren is het throughputmodel. In dit model 
dienen in plaats van behoeften extra taken of functies als berekeningsbasis voor 
financiering. Het kan gaan om taken of functies op niveau van de school, de 
gemeente of de regio. Voorwaarde voor toekenning van de financiën is het 
ontwikkelen en verschaffen van bepaalde diensten. Dit model heeft geen directe 
relatie met integratie of segregatie van zorgleerlingen. 
 
Bezien we vanuit het bovenstaande het nieuwe zorgbeleid, dan kunnen twee 
dingen geconstateerd worden. Ten eerste dat Nederland een zeer dichtbevolkt 
land is, waardoor de optie om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op te 
vangen in speciale scholen ook onder het nieuwe regime beschikbaar en 
aantrekkelijk blijft, onder andere vanuit een oogpunt van kosten. Ten tweede dat 
een voortzetting/verdere uitbouw van leerlinggebonden financiering het door 
Meijer genoemde strategisch gedrag van scholen kan oproepen of versterken. 
Vooral voor gedragsmoeilijke leerlingen, die ook internationaal ervaren worden 
als de zwaarste belasting in het onderwijs (Meijer, 2004), kan verwacht worden 
dat reguliere scholen zullen proberen drempels op te werpen en druk uit te 
oefenen op besturen om te kiezen voor segregatie in plaats van integratie. Als 
(verdere) integratie van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs een beleidsdoel 
is, dan zal het nodig zijn om maatregelen te bedenken om deze mechanismen 
tegen te gaan. Bijvoorbeeld de ideële kant van integratie sterk benadrukken en het 
zorgbudget zodanig ruim maken dat het voor scholen aantrekkelijker wordt om 
een zorgleerling op te nemen dan hem of haar te verwijzen naar een andere school 
of voorziening (financiële prikkel). 
 
 
5.4 Vraagsturing en de keuzemarkt 
 
In het nieuwe zorgbeleid is het principe van vraagsturing een belangrijk element. 
Ouders van zorgleerlingen kunnen, voorzien van een zorgbudget voor hun 
(geïndiceerde) leerling, zelf een school kiezen. In feite is dat niet iets nieuws: ook 
in het huidige stelsel hebben ouders van zorgleerlingen zelf het (wettelijke) recht 
om een school voor hun kind te kiezen. De Wet op het Primair Onderwijs (1998) 
geeft ouders van leerlingen met een (door de ouders aangevraagde) indicatie van 
de Permanente Commissie Leerlingenzorg (het orgaan dat de indicaties voor het 
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speciaal basisonderwijs afgeeft) het recht om een school voor speciaal basis-
onderwijs te kiezen of een reguliere school, die dan verplicht is om extra zorg 
voor het kind te realiseren. En de Wet op de Expertisecentra (2003) geeft het kind 
recht op een plaats in speciaal of regulier onderwijs, naar keuze van de ouders. 
Als de reguliere school een leerling weigert moet ze (ook nu al) bewijzen het kind 
niet de passende zorg te kunnen geven. Beroep tegen het besluit tot al dan niet 
toekenning van een indicatie en tegen het plaatsingsbesluit is mogelijk. Wettelijk 
hebben ouders van zorgleerlingen dus al wel een sterke positie.  
Het verschil met de nieuwe situatie is vooral dat onder het nieuwe regime de 
school/het schoolbestuur waar het kind wordt aangemeld een plaatsingsplicht 
krijgt (op de school zelf of elders), in plaats van alleen te hoeven beargumenteren 
waarom op de eigen school geen passende zorg gegeven kan worden. Dat maakt 
het voor ouders makkelijker om het kind geplaatst te krijgen (‘shoppen’ is niet 
meer nodig). Het leidt echter niet perse tot grotere keuzevrijheid. 
De beleidsverwachting is wel dat de combinatie van keuzevrijheid, zorgbudget en 
zorgplicht meer dan nu het geval is zal leiden tot een echte markt van vraag en 
aanbod. De vraag is of dat een reële verwachting is.  
Engelen (2005) heeft een schets gegeven van het functioneren van markten in het 
publieke domein en van dilemma’s die zich daarbij voordoen. In formele zin, zo 
stelt hij, is een markt een mechanisme dat via prijzen preferenties van 
consumenten en aanbieders coördineert. Marktwaarden zijn: efficiëntie, waar 
voor je geld en keuzevrijheid. Door keuzevrijheid en controle van de consument 
ten aanzien van het aanbod bewerkstelligt de consument concurrentie tussen 
leveranciers op prijs en kwaliteit van aangeboden producten. Vraagsturing 
resulteert daardoor idealiter in een product dat goed aansluit bij de vraag en een 
redelijke prijs-kwaliteitverhouding heeft. Efficiënt is het marktmechanisme pas 
als de producten in kwestie onderling goed vergelijkbaar zijn, er voldoende 
informatie beschikbaar is bij aanbieders over de aard van de vraag en bij vragers 
over der aard van het aanbod, en er genoeg aanbieders en vragers zijn om te 
voorkomen dat een van beide groepen zijn wil aan de ander kan opleggen. Dit is 
echter vooral een theoretisch construct. In de praktijk zijn er regulerende 
mechanismen nodig om een markt te laten werken: toelatingsdrempels (niet 
iedereen mag zomaar alles aanbieden), informatiekosten (om vragers te 
informeren over het aanbod), verkoopplaatsen (bijvoorbeeld markten, veilingen), 
makelaars, toezicht, juridische kennis.  
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Voorwaarde is dat producten vergelijkbaar zijn en dat er voldoende informatie 
beschikbaar is bij aanbieders over de vraag en bij consumenten over het aanbod. 
Tevens moet de marktmacht tussen consumenten en leveranciers goed verdeeld 
zijn. Bovendien moeten consumenten gelijk zijn wat betreft hun mogelijkheden 
om hun marktkracht (keuzevrijheid en controle) te benutten (Vincent, Evans, 
Lunt, & Young, 1994). De verwachte opbrengsten van toepassing van het 
marktmodel op een vraag- en aanbodsituatie zijn: kostenbeheersing, 
kwaliteitsverbetering en emancipatie.  
Dit marktmodel wordt sinds de jaren ’90 door bestuurders en beleidsmakers 
toegepast op diverse overheidssectoren zoals de nutsvoorzieningen, de 
gezondheidszorg en het onderwijs. De heilzame werking die ervan wordt 
verwacht betreft een product dat goed aansluit bij de vraag met een gunstiger 
prijs-kwaliteitverhouding. 
Bij toepassing van het marktmodel op het onderwijs zijn strikt genomen 
leerlingen de consumenten en scholen de producenten. De keuzevrijheid van de 
consument, c.q. de leerling betreft de vrijheid van schoolkeuze, waarbij de 
financiële middelen worden besteed aan de school van keuze. Aangezien 
leerlingen tijdens hun onderwijsperiode doorgaans minderjarig zijn treden de 
ouders als hun wettelijke vertegenwoordigers voor hen in de plaats, en zijn zij 
daardoor mede-consumenten. In Engeland introduceerde de regering Thatcher 
marktwerking in het onderwijssysteem (Vincent et al., 1994). Daarbij is het beeld 
van de vraagkant meteen al iets gecompliceerder want de Local Education 
Authority (LEA) fungeert als afnemer van diensten namens het kind. Omdat 
onderwijs een algemeen maatschappelijk belang dient en niet alleen een louter 
individueel consumentenbelang (Engelen, 2005; Evans & Lunt, 1994), is in feite 
ook de maatschappij in zijn geheel een afgeleide consument.  
Aangezien scholen geen zelfstandig opererende bedrijven zijn, maar opereren 
binnen een wettelijk nauw omschreven context, binnen een van overheidswege 
verschaft en beperkt budget, en met de opdracht om naast individuele belangen 
ook een publiek belang te dienen, is het de vraag in hoeverre het onderwijs als 
echte markt beschouwd kan worden. Aan veel van de bovengenoemde 
voorwaarden wordt feitelijk niet voldaan. Sommige auteurs spreken daarom 
liever van een quasi-markt (Engelen, 2005; Vincent et al., 1994).  
Tegenstanders van het marktmodel voor de onderwijssector beweren dat 
onderwijs geen consumptiegoed is waarvoor men persoonlijke voorkeuren kan 
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hebben, maar een primaire overlevingsbehoefte die de voorwaarde is voor 
individuele economische zelfstandigheid en maatschappelijke handhaving 
(Engelen, 2005). Verder wijzen zij erop dat de dienstverleningsethiek in de 
collectieve sector anders is dan die in de private sector (Vincent et al., 1994): 
werknemers in de collectieve sector zijn gemotiveerd door roeping en belangeloze 
dienstverlening in plaats van door nutsmaximalisatie. Wanneer deze 
dienstverlenersmentaliteit een marktmodel wordt opgelegd bestaat de kans dat 
werknemers daarop reageren door zich strikt te houden aan hun arbeidscontract: 
van “verbonden” werknemers(die identiteit en zingeving aan hun werk ontlenen) 
veranderen zij dan in “geboeide” werknemers (die maximaal persoonlijk 
rendement halen uit hun werk) (Bruel & Colsen, 2000).  
Een ander element is dat er op de onderwijsmarkt de consumenten niet allemaal 
dezelfde kansen hebben. Sociale ongelijkheid maakt de toegang tot hulpbronnen 
ongelijk en daardoor zijn keuzevrijheid en controle als machtsmiddelen om de 
markt te beïnvloeden niet voor iedere consument in gelijke mate beschikbaar. Hoe 
‘vrijer’ de markt, hoe groter de kans op ongelijke toegang tot beschikbare 
diensten en voorzieningen. Niet voor niets is voor het onderwijs wettelijk 
geregeld dat onderwijsvoorzieningen voor iedereen gelijkelijk toegankelijk zijn 
en dat de overheid de plicht heeft tot financiering en regulering. 
Nog een ander element is de notie van keuzevrijheid. Dit wordt in de moderne 
samenleving gezien als een hoog goed en als het meest wenselijke economische 
principe, op steeds meer levensterreinen. Mensen krijgen steeds meer te kiezen: 
we leven in een keuzemaatschappij. Lang niet alle terreinen lenen zich echter 
voor het maken van een economische keuze; sommige keuzes zijn daarvoor te 
ingewikkeld. Ze kosten tijd en vaak ook geld (transactiekosten). Te veel keuze 
werkt bovendien verlammend (Velthuis, 2005; Schwartz, 2004). 
Of meer keuze door mensen wordt verwelkomd, hangt af van de te verwachten 
winst (is er werkelijk kans op verbetering) en van de behoefte: gaat het om 
verlangde keuzes of worden ze opgelegd. Keuzemogelijkheden waar mensen niet 
om hebben gevraagd leiden niet tot het gewenste gedrag.  
Hoe valt tegen deze achtergrond de keuzevrijheid van ouders voor het kiezen van 
een school te zien? In het algemeen vinden ouders keuzevrijheid een hoog goed, 
bijna niemand voelt voor beperking daarvan (Karsten et al, 2002)). Het is dus 
zeker een verlangde keuze. Dat geldt ook voor ouders met een zorgleerling 
(Vergeer et al, 2004; Tielen, 2006). Kunnen kiezen betekent echter niet 
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automatisch rationeel kiezen. Een schoolkeuze is vooral een emotionele keuze: 
ouders willen het beste voor hun kind, maar ook een school die qua uitstraling en 
sfeer bij hen past en waar ze zich thuis voelen (Karsten et al, 2002). Een rationele 
keuze is ook feitelijk nauwelijks mogelijk: ouders beschikken niet over de 
informatie waarop ze scholen goed kunnen vergelijken. Dat geldt zeker voor 
ouders van zorgleerlingen.  
 
Toegepast op het nieuwe zorgbeleid leidt het bovenstaande tot enkele essentiële 
vragen. Is het onderwijs een vrije markt, of zijn er in de praktijk allerlei 
mechanismen die het marktmodel verstoren? Is er voor de consumenten in deze 
markt werkelijk keuzevrijheid, en is die voor iedereen gelijk? Vraagsturing, 
geoperationaliseerd als vrijheid van schoolkeuze (en daarmee van 
budgetbesteding) is volgens de principes van een vrije markt het middel bij 
uitstek om scholen in onderlinge competitie te brengen. De concurrentie tussen 
scholen om de zorgleerling met zijn leerlinggebonden budget zou moeten 
resulteren in verhoging van de kwaliteit van de speciale onderwijszorg en zou, 
onder de aanname dat ouders vooral willen kiezen voor ‘thuisnabij’ en regulier 
onderwijs, tot meer integratie van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs 
moeten leiden. Vrijheid van schoolkeuze, leerlinggebonden budgetten als 
financieringsmodel voor speciale onderwijsbehoeften en integratie van 
zorgleerlingen in het regulier onderwijs haken vanuit de ideologie van de vrije 
markt goed op elkaar in. 
We zullen echter in de nu volgende paragrafen laten zien dat op het 
realiteitsgehalte van deze veronderstellingen wel wat valt af te dingen.  
 
 
5.5 Risico’s van vraagsturing 
 
De risico’s van vraagsturing bij speciale onderwijszorg laten zich analyseren op 
basis van het antwoord op de vraag of de voorwaarden voor adequate 
vraagsturing wel als vanzelfsprekend worden vervuld. Informatievoorziening en 
keuzevrijheid zijn de pijlers waarop vraagsturing rust. Wil van vraagsturing 
sprake kunnen zijn dan moeten informatievoorziening en keuzevrijheid optimaal 
zijn en voor iedere onderwijsconsument in gelijke mate beschikbaar. 
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In het onderstaande presenteren we enkele bevindingen uit onderzoek die 
uitwijzen dat dit niet altijd het geval is en hoe dat komt. We vertalen dit in 
aanbevelingen ter voorkoming van risico’s. 
 
5.5.1 Keuzevrijheid blijkt in de praktijk beperkt 
In de huidige LGF-praktijk in Nederland blijken ouders vaak niet goed op de 
hoogte te zijn van de toekenningscriteria voor de rugzak, vooral als onduidelijk is 
binnen welk cluster de aanvraag daarvoor ingediend moet worden (Vergeer et al., 
2004). Vervolgens weten ouders, als eenmaal een indicatie voor een rugzak is 
afgegeven, niet goed wat scholen te bieden hebben. Het is daarom moeilijk te 
kiezen tussen scholen en tussen regulier en speciaal onderwijs. Dat maakt ouders 
afhankelijk van extern advies en het maakt hun positie als vragen tegenover de 
aanbieders (scholen) zwak.  
Bines (1995) komt in een beschouwing over special educational needs in the 
market place tot de conclusie dat de zeggenschap van ouders van zorgleerlingen 
misschien volgens de wet wel goed geregeld is, maar in feite beperkt is omdat: 

a. niet alle keuzes in de praktijk mogelijk zijn  
b. scholen de mogelijkheid hebben om kostenintensieve vormen van 

speciale leerlingenzorg te vermijden 
c. rechten niet hetzelfde zijn als garanties op verstrekkingen  
d. de beschikbare middelen niet voldoende zijn hebben om de benodigde 

zorg te geven 
e. instellingen uit marktoverwegingen kunnen besluiten om samen te 

werken in plaat van elkaar te beconcurreren en daarmee de schoolkeuze-
mogelijkheden verminderen 

Ook andere auteurs noemen dit soort beperkingen. Zo stellen Bagley & Woods 
(1998) dat beperking van de vrijheid van schoolkeuze het gevolg kan zijn van 
geografische omstandigheden. Afstand en vervoer(skosten) kunnen een reële 
schoolkeuze inperken. Wanneer vervoerskosten niet worden vergoed, 
bijvoorbeeld als een school dichter bij huis ook mogelijk was geweest, is een vrije 
schoolkeuze in praktijk minder vrij. Verder wijzen zij er op dat het kan 
voorkomen dat andere actoren dan de onderwijsconsument zeggenschap hebben 
over de schoolkeuze of daar invloed op hebben. In Engeland (Education Act 
1993; code of practice on the identification and assessment of SEN) moet de 
lokale onderwijsautoriteit (LEA), die belast is met het diagnosticeren van de 
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speciale onderwijsbehoeften van leerlingen, de ouders informeren over reguliere 
en speciale scholen waaruit zij kunnen kiezen. De LEA stemt in met de 
schoolkeuze van de ouders mits (Bagley, Woods, & Woods, 2001): 

1.  de school het passende onderwijs kan leveren 
2.  de SEN-leerling het onderwijsleerproces van andere leerlingen niet 

verstoort 
3.  plaatsing van de leerling een efficiënt gebruik van de hulpbronnen 

impliceert 
Deze randvoorwaarden, waarbij deskundigen beoordelen of de keuze eraan 
voldoet, beperken voor ouders de vrijheid van schoolkeuze. Met name aan het 
criterium dat plaatsing niet ten koste van het onderwijsleerproces van de andere 
leerlingen mag gaan, zal in het geval van gedragsgestoorde leerlingen moeilijk 
kunnen worden voldaan. Het is voorstelbaar dat deze criteria een vrije keuze voor 
een kind met speciale onderwijsbehoeften in de praktijk kunnen frustreren. 
Ook voor Nederland gaat dit op. Ouders hebben vrijheid van schoolkeuze volgens 
artikel 23 van de Grondwet. Maar het keuzerecht op goed en passend onderwijs is 
niet onbeperkt, omdat er een belangenafweging moet plaatsvinden tussen de 
individuele onderwijsvrager, de onderwijsverstrekkende organisatie en de 
samenleving (Noorlander & Zoontjes, 2005). Dit impliceert dat de extra zorg die 
verleend moet worden aan een individueel kind niet ten koste mag gaan van het 
leerproces van andere leerlingen (zie ook hoofdstuk 4). Keuzevrijheid in het 
onderwijs is dus niet absoluut maar de balans tussen de belangen van betrokken 
partijen. 
Aangezien de sociale en pedagogisch-didactische omgeving een factor is die 
gewicht in de schaal legt bij het maken van een keuze kan een positieve keuze 
van de ene groep een negatieve keuze van de andere groep bewerkstelligen. Zo 
kan de gedwongen acceptatie van leerlingen met gedragsstoornissen de 
keuzemogelijkheden voor normale kinderen inperken. 
Pearson (1993) wijst er op dat rechten procesmatig zijn gedefinieerd (dat wil 
zeggen als inspanningsverplichting) en niet als resultaat (resultaatverplichting). 
Ondanks decentralisatie blijven locale en professionele beslissingen buiten de 
controle van ouders. Al mogen scholen gehandicapte kinderen niet discrimineren, 
het is niet zeker of ze passend onderwijs bieden. Voor de Amerikaanse situatie 
betekent dit dat kinderen met kostenintensieve handicaps zich zullen concentreren 
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op de openbare scholen, die immers alle kinderen van dienst moeten zijn, en niet 
op de private schools. 
Evans & Lunt (1994) noemen een verwant risico, namelijk dat populaire scholen, 
met een overaanbod van leerlingen, het zich kunnen veroorloven zelf hun 
leerlingen te kiezen (in plaats van andersom) en dat daardoor minder populaire 
scholen verworden tot ‘afvalbak’.  
 
Aanbevelingen 
Uit het bovenstaande kunnen enkele aanbevelingen worden afgeleid. Om 
inperking van de vrijheid van schoolkeuze voor zorgleerlingen tegen te gaan 
moet: 

- leerlingvervoer en de kosten daarvan weinig beperkingen opleggen; 
- een eventueel (orde)verstorend effect van de zorg voor zorgleerlingen op 

het onderwijsleerproces van de medeleerlingen ondervangen worden 
door extra middelen en faciliteiten; 

- de op papier geboden passende onderwijszorg worden gecontroleerd op 
daadwerkelijke uitvoering door een onafhankelijke instantie; 

- worden overwogen om alle scholen te verplichten een bepaald quotum 
zorgleerlingen op te nemen, opdat voorkomen wordt dat zorgleerlingen 
op populaire scholen steeds onder aan de wachtlijst belanden en nooit 
geplaatst worden. 

 
5.5.2 Scholen schieten tekort in hun informatievoorziening, of ouders 

hebben onvoldoende informatieverwerkend vermogen  
Volledige vrijheid van schoolkeuze stelt hoge eisen zowel aan het 
informatiesysteem en de informatievoorziening vanuit scholen als aan het 
informatieverwerkend vermogen van de onderwijsconsument. Verondersteld 
wordt dat ouders weten wat hun vraag is (dat wil zeggen welke 
onderwijsbehoeften hun kind heeft) en wat het daarbij passend onderwijsaanbod 
is (Howe & Welner, 2002). Waar het voor ouders van een normaal kind al 
moeilijk is om te beoordelen of een school geschikt zal zijn voor hun kind is het 
voor zorgleerlingen en hun ouders een extra moeilijke opgave een school te 
beoordelen in het licht van de specifieke onderwijskundige behoeften die de 
zorgleerling heeft (Bagley & Woods, 1998). Handelen als een goed 
geïnformeerde consument betekent voor ouders van leerlingen met speciale 
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onderwijsbehoeften inzicht in de aard van die speciale onderwijsbehoeften en 
tevens inzicht in de onderwijskundige faciliteiten waarmee een school in die 
behoeften in staat is te voorzien. 
Een goed informatiesysteem over het onderwijsaanbod van scholen (al dan niet 
werkend via intermediairs) vereist transparantie, standaardisatie en kwantificering 
omwille van vergelijkbaarheid (Engelen, 2005). Een keerzijde van transparantie 
en vergelijkbaarheid is vermindering van de autonomie van de professional. 
Bovendien laat onderwijszorg zich over verschillende aanbieders moeilijk 
vergelijken op het te verwachten effect op een individuele leerling. Voor diensten 
op maat zoals het speciale onderwijsaanbod, moeten offertes op maat worden 
gemaakt en dat is ook nog eens extra kostbaar. Kortom: inzicht in de eigen 
onderwijsvraag is voor de onderwijsconsument al een probleem, maar inzicht in 
het op maat passend onderwijsaanbod is een nog groter probleem voor de 
onderwijsconsument. 
Verondersteld wordt dat het keuzegedrag van de onderwijsconsument rationeel 
verloopt. Dat wil zeggen dat de kiezer relevante factoren hiërarchisch ordent en 
daarbij criteria bedenkt waarop hij zijn keuze baseert (Gewirtz, Ball, & Bowe, 
1995). Maar de praktijk van het keuzeproces leert anders. Ouders kunnen 
gemakkelijk verleid worden door de reputatie van een school in plaats van door 
feiten aangaande het onderwijskundig proces. Ouders worden in het keuzeproces 
bedolven onder vaak tegenstrijdige informatie; dat stelt hoge eisen aan hun 
informatieverwerkingscapaciteit (Bowe & Ball, 1994). 
Grootschalig vragenlijstonderzoek, aangevuld met interviews (uitgevoerd tussen 
1993 en 1995), naar factoren die de schoolkeuze bepalen bij de overgang van 
primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, leert dat ouders van SEN-leerlingen 
andere criteria hanteren bij het beoordelen van een school op geschiktheid voor 
hun kind, dan ouders van normale kinderen (Bagley et al., 2001). Bij ouders van 
SEN-leerlingen zijn de speciale onderwijsbehoeften een bepalende factor bij de 
schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs; bij ouders van normale leerlingen zijn 
leerprestaties een belangrijke schoolkeuzebepalende factor. Schoolkeuze-
bepalende factoren (dat wil zeggen aspecten waarover ouders informatie 
inwinnen) zijn voor ouders van SEN-leerlingen: betrokkenheid van de school bij 
SEN, toekenning en faciliteiten voor SEN-leerlingen, (veiligheid van) de 
schoolomgeving, welzijn van het kind, nabijheid of leerlingenvervoer, 
capaciteiten van hun kind. Het instrumenteel-academische perspectief dat voor 
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ouders van normale leerlingen een belangrijke invalshoek is bij de beoordeling 
van een school voor voortgezet onderwijs, lijkt voor ouders van SEN-leerlingen 
minder belangrijk dan het intrinsiek persoonlijke/sociale perspectief. 
Schoolbezoek is de voornaamste informatiebron, waarbij de aandacht van ouders 
van SEN-leerlingen uitgaat naar de SEN-faciliteiten. Probleem is dat scholen 
tijdens de open dagen weinig informatie bieden over SEN en er weinig vragen 
aan deskundige leden van het schoolpersoneel over gesteld kunnen worden in een 
context van enige privacy. De scholen sluiten meer aan bij de vragen die de 
ouders van niet-zorgleerlingen willen stellen. Uit de kwalitatieve interviews blijkt 
dat het voor ouders van SEN-leerlingen met de vrije schoolkeuze in de praktijk 
niet meevalt; ze voelen zich gemarginaliseerd en gedevalueerd. 
 
Aanbeveling 
Om vrijheid van schoolkeuze in een marktmodel voor onderwijs goed te          
laten functioneren, is transparantie en gestandaardiseerde informatie over de 
verschillende opties aan de onderwijsconsument vereist. Voor leerlingen met 
speciale onderwijsbehoeften en hun ouders moet informatie worden verstrekt over 
het schoolklimaat (voor afwijkende leerlingen) en over de vormen van speciale 
onderwijszorg die geboden worden en de daarmee behaalde resultaten. De 
informatiebehoefte van deze doelgroep verschilt van die van de doorsnee 
onderwijsconsument en daarin moet op aangepaste wijze vanuit de scholen 
worden voorzien. 
 
5.5.3  Scholen proberen op directe of indirecte wijze de instroom van 

SEN-leerlingen te beperken 
In Nederland kiest de helft van de ouders van leerlingen met LGF voor regulier 
onderwijs. 11% van hen stuitte echter op een weigering tot plaatsing door de 
reguliere school (Vergeer et al., 2004). Een belangrijk motief voor weigering 
blijkt de vrees voor imagoverlies bij ouders van normale leerlingen, wanneer de 
school een groot aantal leerlingen met specifieke leer- en gedragsproblemen 
herbergt (Bines, 1995). Uit kwalitatief onderzoek (interviews) van Bagley & 
Woods (1998) blijkt dat een school die veel kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften trekt minder aantrekkelijk wordt voor ouders met begaafde 
leerlingen. Scholen lopen daarom niet te koop met hun mogelijkheden voor 
zorgleerlingen. Een intermediërende factor in het verband tussen SEN-leerlingen 
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en imagoschade is gelegen in het leerprestatiedrukkende effect van SEN-
leerlingen. In een competitieve onderwijsmarkt waar academisch prestatieniveau 
het imago bepaalt, raken leerlingen met speciale onderwijsbehoeften eerder 
gemarginaliseerd, zo stellen Bagley & Woods. Een markt waarbinnen het bekend 
maken van leerprestaties functioneel is voor scholen, werkt ten nadele van de 
plaatsingsbereidheid voor SEN-leerlingen en hun kracht als marktpartij wordt 
daardoor ondermijnd. Zo ontstaat een spanningsveld tussen de competitie tussen 
scholen op leerresultaten en het streven naar integratie (Cole, Morgan, & Hogan, 
2005). 
Een ander motief voor reguliere scholen om instroom van SEN-leerlingen te 
beperken kan gelegen zijn in de hoge kosten die misschien niet altijd volledig 
gedekt worden door het leerlinggebonden budget. Hoge kosten voor passend 
onderwijs zou op gespannen voet staan met streven naar kostenminimalisatie. 
Gemiddeld zijn de kosten voor deze leerlingen 2,3 maal de kosten voor een 
gewone leerling. Alleen als er genoeg financiële dekking is van de soms 
excessieve onderwijskosten voor deze leerlingen zullen scholen elkaar 
beconcurreren om SEN-leerlingen. Er zijn bevindingen (Cullen & Rivkin, 2001) 
die wijzen op toegenomen segregatie onder invloed van vrijheid van schoolkeuze 
op public schools in sommige Amerikaanse steden. De zogenaamde charter 
schools die kleinschalig zijn en een specifieke eigen missie hebben kunnen 
onverwachte kostenposten moeilijker hanteren. Dat maakt dat ze huiverig staan 
tegenover het aannemen van SEN-leerlingen. Hoewel scholen wettelijk verplicht 
zijn tot aanpassingen voor SEN-leerlingen zijn er wel mazen in het net om eraan 
te ontkomen: de aard van de school mag namelijk niet fundamenteel geweld 
worden aangedaan. Zo kan een school met een geaccepteerde toelatingsprocedure 
of met een uitgesproken onderwijskundig concept bepaalde SEN-leerlingen 
weigeren omdat ze niet bij de missie passen. Bijvoorbeeld SEN leerlingen die het 
ontbreekt aan de zelfcontrole en zelfstandigheid om in een Montessori-
onderwijssysteem te functioneren kunnen geweigerd worden (Howe & 
Welner, 2002). 
 
Aanbeveling 
Voorkomen moet worden dat de competitie tussen scholen op prestaties op 
academische indicatoren (outputmaten) erop uitloopt dat de acceptatie van SEN-
leerlingen betekent dat aan concurrentiekracht wordt ingeboet. Voorwaarde is in 
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elk geval dat de kwaliteit van de speciale onderwijszorg ook een indicator is 
waarop scholen met elkaar vergeleken kunnen worden. Naast concurrentie tussen 
scholen op leerresultaten is concurrentie op speciale onderwijszorg nodig. 
 
5.5.4 De compensatie die scholen krijgen voor het opnemen van SEN-

leerlingen is vaak onvoldoende 
Scholen willen SEN-leerlingen niet graag opnemen, vanwege de kosten, vanwege 
het neerhalen van de gemiddelde leerresultatenscores en vanwege de reputatie die 
ze met gedragsstoornissen krijgen. Wil een school bereid zijn om meer leerlingen 
met SEN op te nemen dan zal de SEN-leerling veel extra middelen moeten 
inbrengen (Evans & Lunt, 1994). Aanpassingen in het reguliere onderwijs voor 
zeldzame aandoeningen vraagt een verhoudingsgewijs grote investering en is 
daardoor moeilijk (Pijl & Dyson, 1998). 
In Duitsland worden integratieklassen samengesteld uit 18 gewone leerlingen en 
2 tot 3 leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Voor een leerling met speciale 
onderwijsbehoeften worden 2,48 (bij matige leerproblemen) tot 6,7 (bij blinde en 
dove kinderen) extra leerkrachturen gegeven. Opvang van leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften in regulier onderwijs is minder kosten-efficiënt dan opvang 
van deze leerlingen in het speciaal onderwijs. De kosten van het systeem met 
integratieklassen zijn driemaal zo hoog als die van apart speciaal onderwijs (Pijl 
& Dyson, 1998), dus kostenefficiëntie en integratie kunnen conflicterende doelen 
zijn. 
Het Ministerie van Onderwijs van de US deed onderzoek naar het percentage 
SEN-leerlingen in charter schools. Daaruit bleek uit bevindingen in vijf staten dat 
vrije schoolkeuze leidt tot stratificatie en buitensluiting van SEN-leerlingen 
(Howe & Welner, 2002). Vooral de nieuw opgezette scholen die met hun missie 
een niche in de markt vullen, herbergen een lager % SEN-leerlingen dan openbare 
scholen. Het marktconcept bleek een incentive om deze kosten met zich 
meebrengende leerlingen te mijden.  
Volgens onderzoek in Engeland naar de onderwijszorgvoorzieningen voor SEN-
leerlingen wordt 68% van de SEN-uitgaven besteed aan de 3% kinderen met SEN 
Statements. Daarnaast is er nog 19% van de leerlingen dat ook speciale 
onderwijsbehoeften heeft maar geen statement (Pinney, 2002). 
Ouders van kinderen met special educational needs (SEN) hebben een zwakke 
marktpositie. Vincent et al (1994) drukken dit uit met een metafoor: ‘als 
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aandeelhouder investeren ze minder en ze vragen meer dividend’. Om hun positie 
te verstevigen hebben degenen met de zwakke positie daarom extra middelen 
nodig ter compensatie. 
 
Aanbevelingen 
Voor alle leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, variërend van licht tot 
zwaar, moet budget beschikbaar zijn dat dekkend is voor de benodigde extra 
aandacht, hulp en aanpassing, opdat de school er met plaatsing van deze 
leerlingen niet financieel op achteruit gaat. De extra financiering moet niet alleen 
gebaseerd zijn op de speciale onderwijsbehoeften van de leerling, maar ook op de 
meerkosten die gemoeid zijn met de onderwijsorganisatorische aanpassing van de 
klas in z’n geheel omwille van het hanteren van zorgleerlingen.  
 
5.5.5 Bestaande sociale ongelijkheid wordt bevorderd door vraag-

sturing 
Onderzoek in Engeland en de Verenigde Staten toont aan dat de onderwijsmarkt 
een klasse-bias heeft. Sommige gezinnen worden bevoorrecht, andere benadeeld. 
Scholen met een overschot aan aanmeldingen kunnen middle-class kinderen 
selecteren.  
Ouders zijn ongelijk in hun capaciteiten om het systeem voor hun kind volledig te 
benutten (Gewirtz et al., 1995; Pijl & Dyson, 1998) Bestaande sociale 
ongelijkheid wordt bevorderd doordat van marktwerking en keuzevrijheid het 
meest wordt geprofiteerd door de middenklasse die de rol van informed consumer 
beter verstaat dan de lagere klasse of achterstandsgroepen (Bagley & Woods, 
1998; Evans & Lunt, 1994). Bepaalde scholen zijn statusverhogend en ouders en 
leerlingen uit de hogere middenklasse kiezen dergelijke scholen. Het vermijden 
van scholen met SEN-leerlingen ligt in het verlengde van zo’n 
statusgemotiveerde schoolkeuze. Bovendien maken middle-class ouders meer 
werk van de keuze dan ouders uit lagere klasse. Het keuzeproces is zo complex 
dat ouders met een laag inkomen en laag opleidingsniveau daar minder goed voor 
zijn toegerust. Culturele bagage en opleidingsniveau zijn van invloed op het 
keuzeproces. Gewirtz et al. (10095) onderscheiden drie categorieën kiezers: 

- privileged/skilled choosers: zij weten de keuzemogelijkheid te benutten, 
decoderen de schoolorganisatie, doorzien de manier waarop scholen 
zichzelf presenteren en evalueren kritisch, voor hen is de schoolkeuze de 
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uitkomst van een complex keuzeproces waarbij de best passende school 
bij de behoeften van het kind wordt gezocht. Niet alleen schoolresultaten 
maar ook de school als sociale omgeving telt. 

- semi-skilled choosers: zij zijn niet vertrouwd met het onderwijssysteem 
en vereenvoudigen het keuzeproces door bijvoorbeeld op de mening van 
anderen af te gaan of in zwart-wit tegenstellingen te denken.  

- disconnected-choosers: zij missen onderscheidingsvermogen ten aanzien 
van scholen. Ze beperken de keuze tot een of twee lokale scholen en 
vergelijken nauwelijks. Leervermogen wordt door hen niet gezien als 
beïnvloedbaar door de onderwijsomgeving. Hun keuze hangt af van de 
sociale groep waarin ze leven.  

Het marktmodel bevoordeelt aldus middle-class ouders die een vaardig 
keuzegedrag hebben en is daardoor een systeem dat de kinderen beloont voor de 
interesse en vaardigheden van hun ouders (Pearson, 1993).  
Hoewel dit onderzoek betrekking heeft op keuzeprocessen in het algemeen en niet 
op de keuzes van ouders van zorgleerlingen, is het niet moeilijk in te zien dat 
sociale verschillen ook een rol zullen spelen bij het vinden van een geschikte 
school voor een kind met specifieke onderwijsbehoeften. Waarschijnlijk zelfs nog 
meer, omdat het beoordelen van de zorgkwaliteit van een school en het verkrijgen 
van toegang tot die school een nog complexer proces is dan een ‘gewone’ 
schoolkeuze.  
 
Aanbeveling 
Professionele hulp bij het keuzeproces van ouders van SEN-leerlingen zou 
moeten voorkomen dat minder onderlegde ouders de vrijheid van schoolkeuze 
veel slechter benutten dan goed opgeleide ouders uit de midden- of hogere sociale 
klasse. 
 
5.5.6 Keuzevrijheid kan segregatie van SEN-leerlingen bevorderen 
Keuzevrijheid van ouders wordt ook wel genoemd als een factor die inclusief 
onderwijs niet bevordert (zoals verwacht in het nieuwe zorgbeleid) maar juist 
belemmert: ouders hebben regelmatig voorkeur voor gescheiden voorzieningen. 
Het systeem met keuzevrijheid voor ouders en competitie tussen scholen in 
combinatie met een dubbelspoor beleid voor de opvang van zoergleerlingen (zie 
5.3) leidt tot sociale en academische segregatie (Evans & Lunt, 2002). Leerlingen 
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met speciale onderwijsbehoeften zijn immers niet makkelijk in te passen in een 
klas met normale leerlingen. Het moeilijkst inpasbaar in regulier onderwijs zijn 
SEN-leerlingen met emotionele en gedragsstoornissen en ernstige leerproblemen, 
meervoudige problemen, autisme en weinig voorkomende speciale 
onderwijsbehoeften die een grote mate van expertise vragen. Leerlingen met een 
SEN-statement (indicatie) hebben een zesmaal hogere kans dan andere leerlingen 
om van school verwijderd of uitgesloten te worden.  
Een ander segregatie-effect heeft te maken met een neiging tot specialisatie bij 
reguliere scholen die regelmatig kinderen met bepaalde handicaps opnemen. In 
Engeland (Pijl & Dyson, 1998) ontwikkelen sommige reguliere scholen expertise 
rond een bepaalde handicap en/of onderwijsbehoefte en werven daardoor weer 
meer leerlingen met die handicap. De scholen die ervaring hebben opgebouwd 
kunnen de leerlingen die binnen hun expertise vallen tegen lagere kosten 
onderwijs geven. Zo lijkt zich via de achterdeur toch weer langzamerhand een 
soort school voor speciaal onderwijs te ontwikkelen. Afhankelijk van de mate van 
speciale onderwijsbehoeften krijgt de school meer extra geld bovenop het 
standaardbudget per leerling. Voor de eerste leerling met een speciale 
onderwijsbehoefte wordt meer geld aan de school beschikbaar gesteld dan voor 
de volgende leerlingen met diezelfde speciale onderwijsbehoefte. 
Binnen de integratieklas is soms ook sprake van segregatie (zoals in Oostenrijk): 
de leerling met beperkingen krijgen apart instructie van de normale leerlingen. 
Meer individueel afgestemd onderwijs wordt gegeven in aparte kleine klassen. 
Het kind met beperkingen krijgt een sonderpädagogisch förderbedarf toegekend. 
De ouders kunnen kiezen tussen regulier en speciaal onderwijs (Pijl & Dyson, 
1998). 
 
Aanbevelingen 
Segregatie van zorgleerlingen zou alleen het effect van de keuzes van ouders 
moeten zijn: het is dan de uitkomst van gewenste processen. Als het ook een 
effect is van het gedrag van de zorgaanbieder, is sprake van een ongewenste 
bijwerking die voorkomen moet worden. 
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5.5.7 Verkeerde financiële prikkels kunnen onbedoeld strategisch 

gedrag uitlokken van ouders en/of scholen 
Wanneer het financieringssysteem vanuit de beleidsdoelen beschouwd contra-
produktief strategisch gedrag oproept bij de producent (onderwijsinstellingen) of 
de consument (de leerling en zijn ouders) is sprake van perverse prikkels (Gewirtz 
et al., 1995; Meijer et al., 2003; Pearson, 1993; Pinney, 2002) De drie 
financieringsmodellen voor speciale onderwijszorg (zie 5.3) leveren verschillende 
financiële prikkels (Meijer et al., 2003) met een risico op verschillende 
ongewenste uitkomsten. Een op behoeften gebaseerd input systeem zet een bonus 
op het formuleren van behoeften. In Oostenrijk wordt het model van 
leerlinggebonden financiering verantwoordelijk gehouden voor de ongewenste 
toename van het budget voor speciale onderwijszorg. In Nederland is dat ook het 
geval (zie de eerder vermelde oorzaken van de groei van het aantal indicaties in 
cluster 4). Ouders als consumenten willen de leeromstandigheden voor hun 
kinderen optimaliseren en dat leidt tot maximalisering van leerlinggebonden 
budgetten (Pijl & Dyson, 1998). Er zijn een paar vormen van strategisch gedrag 
inzake speciale onderwijszorg (Pijl & Dyson, 1998; Pinney, 2002; Meijer, 2003): 

- ouders willen zoveel mogelijk financiering voor de speciale 
onderwijsbehoeften van hun kind 

- scholen willen zoveel mogelijk geld voor de speciale onderwijszorg die 
ze bieden 

- maar reguliere scholen willen vooral het geld en niet de leerlingen met de 
leer- en gedragsproblemen. 

 
Meijer pleit ervoor het leerlinggebonden budget alleen te verschaffen als aan 
heldere toekenningscriteria voldaan kan worden. Dat betekent dat het 
leerlinggebonden budget niet geschikt is als financieringsvorm voor speciale 
onderwijszorg bij lichtere gevallen van speciale onderwijsbehoeften (Meijer et al., 
2003). Uit onderzoek in Engeland is bekend dat 20% van de schoolkinderen ooit 
speciale onderwijsbehoeften heeft, terwijl slechts 2% een indicatie (statement) 
heeft. Er is dus een aanzienlijk percentage leerlingen (18%) dat weliswaar niet 
aan de meest stringente criteria voor speciale onderwijsbehoefte voldoet, maar 
wel degelijk (eventueel tijdelijk) in lichtere mate een speciale onderwijsbehoefte 
heeft. De dichotomie waarop al dan niet indicatie is gebaseerd, doet geen recht 
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aan de glijdende schaal van speciale onderwijsbehoeften en de daarop 
aansluitende onderwijsvoorzieningen (Vincent et al., 1994). 
Onduidelijkheid in het onderzoeksproces opent de weg voor strategisch gedrag 
(Pijl & Dyson, 1998). Daarom moet in Engeland en Duitsland de reguliere school 
eerst aantonen welke pogingen gedaan zijn om te voorzien in de 
onderwijsbehoeften van de leerling.  
Registratie van een leerling of integratieklas wordt in Duitsland beloond met 
uitbreiding van de leerkrachten. Het vertrek van een leerling met 
sonderpädagogisch förderbedarf kan leiden tot opheffing van een integratieklas of 
verlies van leerkrachturen. Scholen zoeken daarom een leerling die in aanmerking 
zou kunnen komen voor sonderpädagogisch förderbedarf als ze er een kwijt zijn 
geraakt, omdat ze anders voorzieningen dreigen te verliezen. Behoud van 
leerkrachturen, kennis en voorzieningen kan een school motiveren tot het 
opnemen van SEN-leerlingen.  
Financiering moet ten goede komen aan de speciale onderwijszorg en niet opgaan 
aan diagnostische en andere administratieve procedures.  
In de EU-lidstaten is het niet gebruikelijk dat verantwoording wordt 
afgelegd over wat er dankzij de (afzonderlijk gefinancierde) speciale 
onderwijszorg aan resultaten is bereikt. Een indicatie (statement) biedt 
weinig garantie op daadwerkelijke behoeftevoorziening. Sommigen adviseren 
daarom dat scholen beter monitoren in hoeverre ze daadwerkelijk voorzien in de 
speciale onderwijsbehoeften. Op dat aspect zouden scholen met elkaar vergeleken 
moeten kunnen worden (Pinney, 2002). 
 
Aanbeveling 
Uiteraard dient elk beleid perverse prikkels en strategisch gedrag zo min mogelijk 
uit te lokken. Daarom moet de individuele behoefte aan speciale onderwijszorg 
betrouwbaar en valide worden vastgesteld en moet de bekostiging dekkend zijn 
voor de benodigde extra onderwijszorg, zowel die welke rechtstreeks ten goede 
komen aan de SEN-leerling als die welke noodzakelijk zijn om een reguliere klas 
met SEN-leerlingen te kunnen hanteren. 
Tevens moet op niveau van de individuele leerling gecontroleerd worden of de 
speciale onderwijszorg heeft geleid tot de ermee beoogde resultaten, zodat 
eventule bijstelling hiervan mogelijk is.  
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6  Mogelijkheden voor evaluatie 
 
 
 
 
6.1  Inleiding 
 
Eén van de beoogde opbrengsten van dit onderzoek is een voorstel voor verdere 
evaluatie van het voorgenomen beleid (zie hoofdstuk 1). De belangrijkste stappen 
daarvoor hebben we gezet in hoofdstuk 2 en 3. Daar zijn overzichten gegeven van 
de beoogde effecten (hoofdstuk 2) en de mogelijke onbedoelde effecten 
(hoofdstuk 3), met vermelding van de indicatoren die gekozen zouden moeten/ 
kunnen worden voor het onderzoeken van deze effecten. Er is daarbij een 
onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus, variërend van het niveau van 
leerlingen tot aan het niveau van de centrale overheid. 
Die overzichten hebben duidelijk gemaakt dat de evaluatie van het nieuwe beleid 
complex zal zijn, omdat er verschillende verwachtingen bestaan over de 
uitkomsten ervan en die uitkomsten op heel diverse terreinen liggen. Bovendien 
geldt voor een deel van de onderscheiden indicatoren dat ze moeilijk meetbaar/ 
operationaliseerbaar zijn. 
In dit hoofdstuk gaan we, uitgaande van deze constateringen, wat verder in op de 
mogelijkheden voor evaluatie. Dat gebeurt niet in de vorm van een uitgewerkt 
plan. We beschouwen dat als prematuur, omdat er nog veel beslissingen genomen 
moeten worden over (eventuele) invoering van de nieuwe principes. Wel is het 
mogelijk, in lijn met de aard van dit rapport, om aan te geven met welke kwesties 
in ieder geval rekening gehouden moet worden en alvast een richting te schetsen 
voor een toekomstig evaluatietraject. 
Als handvat hiervoor gebruiken we de indeling in niveaus die al te vinden is in de 
hoofdstukken 2 en 3. Per niveau geven we aan wat de relevante kwesties zijn en 
in welke vorm evaluatie zou kunnen plaatsvinden. Met ‘vorm’ bedoelen we 
uitspraken over type onderzoek, representativiteit, schaal, indelingen, 
instrumenten, mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaand onderzoek of 
bestaande data, etc. 
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6.2 Evaluatie op het niveau van leerlingen 
 
Op leerlingniveau gaat het om de volgende (mogelijke) effecten en daaruit voort-
vloeiende evaluatie-indicatoren (samenvoeging van de schema’s uit hoofdstuk 2 
en 3). 
 
Effecten leerlingen 
Bedoeld effect Te onderzoeken via 
Alle leerlingen een plaats in het 
onderwijs 

Aantal thuiszitters 
Aantal leerlingen op wachtlijsten 

Meer integratie van zorgleerlingen in 
regulier onderwijs 

Aantal zorgleerlingen per setting: geheel 
regulier, geheel speciaal, 
tussen/mengvormen 

Zorgleerlingen halen betere 
prestaties/loopbanen 

Loopbaanindicatoren: vertraging 
(doubleren), afstroom, opstroom, 
onderwijspositie/niveau 
Prestatie-indicatoren: toetsscores, 
examencijfers 

Zorgleerlingen voelen zich op hun plaats 
in hun school en voldoende uitgedaagd 

Indicatoren schoolwelbevinden: plezier 
in school, opgenomen voelen in de groep, 
ervaren veiligheid, ervaren uitdaging 

Niet bedoeld  effect  
Minder integratie van zorgleerlingen in 
regulier onderwijs; toename van het 
aantal verwijzingen naar speciale 
voorzieningen 

Aantal zorgleerlingen per setting: geheel 
regulier, geheel speciaal, 
tussen/mengvormen 

 

Voor de variabelen thuiszitters, leerlingen op wachtlijsten en aantal zorg-
leerlingen per setting is periodieke monitoring nodig, om te kunnen beoordelen of 
er verschuivingen plaatsvinden bij de overgang van het oude naar het nieuwe 
beleid. Op dit moment doet vooral de inspectie onderzoek naar thuiszitters en 
wachtlijsten voor het speciaal (basis)onderwijs, vooralsnog incidenteel (i.e. niet 
structureel/periodiek). Structureel maken van dit onderzoek is voor het nieuwe 
zorgbeleid gewenst, naast verbetering van de registratie bij scholen (zie Inspectie 
van het onderwijs, 2005).  
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Een complicatie bij onderzoek naar het verschijnsel wachtlijsten zal in het nieuwe 
beleid zijn dat niet meer eenduidig kan worden vastgesteld welke voorzieningen 
behoren tot speciaal onderwijs. Die complicatie is er ook bij de indicator ‘aantal 
zorgleerlingen per setting’. Onder de huidige condities (wettelijk te onderscheiden 
scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, met eigen registraties 
en melding van leerlingstromen bij OCW/CFI) valt voor de meeste zorgleerlingen 
ondubbelzinnig vast te stellen of ze onderwijs volgen op een reguliere dan wel 
een speciale school. In de toekomst wordt dat moeilijker, omdat het wettelijke 
onderscheid tussen regulier en speciaal onderwijs verdwijnt en er naar verwach-
ting ook meer tussenvormen gaan komen. Het volgen van leerlingenstromen (nu 
nog goed mogelijk met kengetallen die bij OCW beschikbaar zijn en via lopende 
monitor- en cohortonderzoeken; zie Smeets, 2004; Smeets et al, 2004; Ledoux et 
al, 2005b) zal daardoor ingewikkelder worden. Overwogen moet worden om 
hiervoor een nieuwe/aangepaste centrale registratie op te zetten, op het niveau van 
schoolbesturen. Gebeurt dit niet, dan zal alleen steekproefsgewijs en via 
onderzoek met eigen dataverzameling onderzocht kunnen worden of er sprake is 
van afname (zoals verwacht) of juist toename (zoals door sommigen voorspeld) 
van het aantal zorgleerlingen dat onderwijs volgt in een speciale setting. 
Voor de loopbaanindicatoren en de indicatoren voor schoolwelbevinden zijn 
voldoende goede instrumenten beschikbaar. Er is echter geen lopend onderzoek 
waarin sprake is van meting hiervan bij zorgleerlingen. De definitie van zorg-
leerling is hierbij natuurlijk een nog op te lossen kwestie. Aanzetten hiervoor zijn 
al wel aanwezig, in nog lopend onderzoek binnen PRIMA1 (Van der Veen, 
Smeets, et al, i.v.). Wil er vastgesteld kunnen worden of het nieuwe beleid leidt 
tot betere prestaties en hoger welbevinden bij zorgleerlingen dan zal er sprake 
moeten zijn van een nulmeting op deze variabelen voorafgaand aan de invoering 
van het nieuwe beleid. Aansluiting bij PRIMA of de opvolger hiervan2 is 
mogelijk, maar er zal dan wel moeten worden voorzien in een aparte meting bij 

                                                 
1  PRIMA cohortonderzoek, tweejaarlijkse meting in het primair onderwijs op een groot aantal 

basisscholen, voorheen ook speciaal basisonderwijs. Bij elke meting een specifiek thema; bij 
de laatste meting in 2004-2005 was dit ‘zorgleerlingen in het basisonderwijs’.  

2 De bestaande cohortonderzoeken in het basisonderwijs (PRIMA) en in het voortgezet 
onderwijs (VOCL) worden momenteel geïntegreerd in een nieuw cohortenproject.  
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zorgleerlingen in het speciaal (basis)onderwijs3. Representativiteit is hierbij een 
vereiste, en dat impliceert dat een goed onderscheid gemaakt moet worden in 
typen zorgleerlingen en dat deze in voldoende mate in het onderzoek moeten zijn 
vertegenwoordigd. 
 
 
6.3 Evaluatie op het niveau van ouders 
 
Bij ouders gaat het om de volgende (mogelijke) effecten en daaruit voort-
vloeiende evaluatie-indicatoren (samenvoeging van de schema’s uit hoofdstuk 2 
en 3). 
 
Effecten ouders 
Bedoeld  effect Te onderzoeken via 
Meer keuzemogelijkheden, meer 
mogelijkheden voor thuisnabij onderwijs 

Ervaren keuzevrijheid bij ouders 
Feitelijke keuzevrijheid: aantal en soort 
scholen in nabijheid van woonadres dat 
kind met kenmerk x wil/kan opnemen  

Minder bureaucratie, snelle en 
eenvoudige procedures voor indicatie en 
plaatsing 

Ervaren bureaucratie/regeldruk bij 
ouders 
Feitelijke bureaucratie/regeldruk: aantal 
noodzakelijke stappen bij indicatie en 
plaatsing, aantal handelingen dat ouders 
zelf moeten uitvoeren, tijdsduur 
indicatietraject, wachttijd voor plaatsing 

Beter ‘de weg weten’ 
 
Meer steun bij keuze en plaatsing 

Kennis van aanbod, procedures en wegen 
bij ouders 
Ervaren steun bij ouders 
Aantal en type ouders dat steun 
zoekt/krijgt 

Aanbod dat voldoet qua zorg/hulp en 
niveau 

Tevredenheid ouders over aanbod 

                                                 
3 PRIMA omvatte bij de eerste metingen ook scholen voor LOM/MLK, later speciaal 

basisonderwijs. Bij de laatste metingen echter niet meer. Scholen voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs zijn nooit opgenomen geweest in de cohort onderzoeken.  
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Effecten ouders -vervolg 
Meer afstemming tussen voorzieningen Tevredenheid ouders over afstemming 

jeugdzorg-gezondheidszorg-onderwijs; 
primair-voortgezet onderwijs; regulier-
speciaal onderwijs                                     

Niet bedoeld  effect                                          
Meer bureaucratie, vaker/ bij meer ouders 
lange procedures voor indicatie en 
plaatsing 

Ervaren bureaucratie/regeldruk bij 
ouders 
Feitelijke bureaucratie/regeldruk (zie 
boven) 
Aandeel ouders dat te maken heeft met 
indicatietrajecten 
Hoeveelheid lokale regels voor toelating 
en plaatsing 

Juridisering; ouders die juridische 
procedures aangaan over 
plaatsingsbeslissingen en/of kwaliteit 
aanbod 

Aantal juridische procedures 

 
Om te kunnen beoordelen of het nieuwe beleid winst oplevert bij ouders, is het 
nodig bij ouders van zorgleerlingen informatie te verzamelen over ervaren en 
feitelijke keuzevrijheid, ervaren en feitelijke bureaucratie, tevredenheid over het 
zorgaanbod en tevredenheid over de afstemming tussen voorzieningen. Met 
dezelfde variabelen kan een eventueel verlies of achteruitgang als gevolg van het 
nieuwe beleid worden gemeten. Ook hier is essentieel dat de stand van zaken 
wordt vastgelegd in een nulmeting voorafgaand aan de invoering van het nieuwe 
beleid. Vervolgmetingen (met nader te bepalen interval) kunnen dan laten zien of 
er verschuivingen plaatsvinden in gewenste of ongewenste richting. 
Er zijn geen algemene databestanden die al in dit type informatie voorzien. Er zal 
dus nieuw onderzoek voor moeten worden opgezet. Daarin zullen ook nieuwe 
instrumenten moeten worden ontwikkeld. Willen deze periodiek ingezet kunnen 
worden, dan moet het gaan om robuuste instrumenten en is vooronderzoek voor 
het ontwikkelen en testen gewenst. Voor de instrumentontwikkeling kan mogelijk 
geput worden uit lopend onderzoek naar ervaringen van ouders met het LGF-
beleid (Vergeer et al, i.v.). 
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Bij een deel van de variabelen in het schema gaat het om zaken die moeilijk 
kwantificeerbaar zijn. Dat geldt voor de afspraken die besturen regionaal gaan 
maken over voorzieningen, toelating en plaatsing en die keuzevrijheid van ouders 
kunnen bevorderen of belemmeren. Onderzoek hiernaar zal in ieder geval ook 
kwalitatief van aard moeten zijn. Een optie is om te kiezen voor een nader te 
bepalen aantal regio’s waarin de werking van het nieuwe beleid bestudeerd gaat 
worden, niet alleen op dit onderwerp maar ook op onderwerpen die relevant zijn 
op het niveau van scholen, besturen en lokale samenwerking (zie hierna). 
Onderzoek bij ouders zou dan eveneens geconcentreerd kunnen worden in deze 
regio’s. Een zorgvuldige selectie van regio’s zou ook toestaan om effecten van 
varianten in lokale samenwerking (verschillende modellen) te bestuderen. Een 
moeilijkheid is dan wel dat de nulmeting bij ouders moet plaatsvinden vóór het 
nieuwe beleid wordt ingevoerd, terwijl eventuele varianten in lokale 
samenwerking pas na invoering zichtbaar worden. Een zorgvuldige opzet van 
evaluatie-onderzoek bij ouders zal deze moeilijkheid moeten ondervangen.  
Een punt van aandacht is het onderscheid tussen groepen ouders. Voor eventuele 
metingen bij ouders zal het nodig zijn verschil te maken tussen ouders bij wie al 
vaststaat dat hun kind extra zorg nodig heeft op het moment van schoolkeuze en 
ouders bij wie dat pas blijkt nadat het kind al op een (reguliere) school is 
geplaatst. Voor de eerste groep zijn alle vragen relevant rond keuzevrijheid, 
bureaucratie, aangeboden en ervaren zorg, terwijl voor de tweede groep vooral 
aangeboden en ervaren zorg voorop staat en eventuele vragen rond keuzevrijheid 
en bureaucratie zich pas gaan voordoen als er sprake is van beslissingen tot 
indicering en/of verwijzing. De groep ouders met een zorgleerling in het regulier 
onderwijs die niet wordt geïndiceerd of verwezen, maar in de eigen school wel 
extra zorg ontvangt is moeilijk traceerbaar. Het onderzoek zal ook hiervoor een 
oplossing moeten vinden; het gaat hier opnieuw om de kwestie van de definitie 
van zorgleerling. 
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6.4  Evaluatie op het niveau van scholen 
 
Bij scholen gaat het om de volgende (mogelijke) effecten en daaruit voort-
vloeiende evaluatie-indicatoren (samenvoeging van de schema’s uit hoofdstuk 2 
en 3). 
 
Effecten scholen 
Bedoeld effect Te onderzoeken via 
Meer verantwoordelijkheid voor opname 
zorgleerlingen, minder weigeringen, 
betere verwijzingen (effectueren 
plaatsingsgarantie) 

Attitude jegens opname van 
zorgleerlingen 
Capaciteiten/deskundigheden in het team 
Feitelijk zorgbeleid van scholen (indirecte 
meting) 
Protocol doorverwijzing (argumenten, 
procedure) 

Meer scholen met goed zorgaanbod, 
meer concurrentie op zorgaanbod, meer 
creativiteit in vinden van oplossingen, 
meer onderwijs op maat 

Aantal scholen dat zorgleerlingen 
opneemt, naar type zorgleerling 
Aantal scholen met (voldoende) goed 
zorgaanbod, volgens inspectie 
Aantal scholen met specifieke 
voorzieningen (hulpmiddelen, 
tussenklassen, etc) 
Aantal scholen met nieuwe, specifieke, 
flexibele vormen van aanbod 

Meer zelfsturing, vertrouwen op eigen 
kracht 

Mate van zelfsturing, lerend vermogen bij 
scholen 

Minder bureaucratie, plan- en dossierlast Ervaren bureaucratie/regeldruk op scholen 
Feitelijke bureaucratie/regeldruk: aantal 
stappen bij indicatie/plaatsing, aantal 
handelingen voor scholen, tijdsduur 
indicatietraject, wachttijd voor plaatsing, 
verantwoordingslast 

Beter ‘de weg weten’, meer afstemming Kennis van procedures en 
plaatsingsmogelijkheden 
Samenwerking/contact met andere  
scholen en instellingen 
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Effecten scholen -vervolg 
Meer lokale samenwerking, doorgaande 
lijnen  

Tevredenheid scholen over lokale 
structuur/samenwerking 
Feitelijke samenwerking: met wie, 
waarover, in welke mate 

Doelmatige besteding van middelen Doelgericht gebruik van middelen uit 
zorggewichten                                             

Niet bedoeld effect                                                                          
Onrust; (gevoel van ) 
overvraging/overbelasting 

Attitude scholen t.o.v. veranderingen 
Waardering van veranderingen 
Verwachtingen over implicaties 
Oordeel over eigen zorgcapaciteit 

Onprofessioneel gedrag van scholen 
Minder scholen met goed zorgaanbod 
 

Aantal scholen dat zorgleerlingen 
opneemt, naar type zorgleerling 
Aantal scholen met (voldoende) goed 
zorgaanbod, volgens inspectie 

Meer bureaucratie, plan- en dossierlast Ervaren bureaucratie/regeldruk op scholen 
Feitelijke bureaucratie/regeldruk: als 
boven 
Hoeveelheid lokale regels voor toelating 
en plaatsing 

Dilemma’s voor reguliere scholen: 
keuze voor integratie van zorgleerlingen 
of voor zo hoog mogelijk scoren op 
rendement  

Afwegingen die scholen maken bij 
verzoeken om plaatsing zorgleerlingen 

Toename van segregatie en 
homogenisering 

Aantal scholen dat zorgleerlingen 
opneemt, naar type zorgleerling 
Formeel schoolbeleid (schoolgids) 

 
Bovenstaand schema illustreert dat er op het niveau van scholen veel te evalueren 
valt bij invoering van het nieuwe beleid. Het gaat om verzameling van gegevens 
van heel verschillende aard: attitudes; feitelijke gegevens over deskundigheid van 
leerkrachten, aantal zorgleerlingen en type zorgaanbod; kwaliteit van het 
zorgaanbod; voorzieningen; gedrag bij aanmelding en plaatsing; relaties met 
anderen/lokale procedures; ervaringen met bureaucratie; besteding van middelen. 
Voor de meeste van deze onderwerpen geldt dat landelijk representatief 
onderzoek gewenst is, in zowel primair als voortgezet onderwijs en bij voorkeur 



Mogelijkheden voor evaluatie 
 

 165

met een of meer  herhaalde metingen. Een afzonderlijk scholenonderzoek zou 
daarin kunnen voorzien, eventueel aan te haken (als aanvullende data-
verzameling) bij de metingen van het cohortenonderzoek. Voor de instrumentatie 
kan onder meer voortgebouwd worden op lopend LGF-onderzoek naar de 
opname en opvang van leerlingen in de LGF-doelgroep (Sontag et al, i.v.) en het 
onderzoek naar zorgleerlingen in PRIMA (Van der Veen, Smeets, et al, i.v). Op 
onderdelen zullen de gewenste gegevens voortkomen uit de periodieke 
onderzoeken van de inspectie op alle scholen (kwaliteit zorgaanbod; doelmatige 
besteding van middelen).  
Voor sommige gegevens ligt (ook) kwalitatief onderzoek voor de hand. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de ervaringen met lokale samenwerking, oordelen over het 
beleid van het bestuur, voorbeelden van moeilijk plaatsbare leerlingen, omgaan 
met het dilemma tussen zorg voor rendement en zorg voor kwetsbare leerlingen, 
belasting van scholen en eventuele veranderingen in mate van zelfsturing. In het 
algemeen geldt dit voor al die onderwerpen waarvoor gegevens van belang zijn 
over  pro en contra’s, argumenten, motieven en afwegingen. Hiervoor kunnen 
cases worden gezocht van scholen die exemplarisch zijn voor een bepaalde 
context, doelgroep of lokale beleidsvariant. De eerder genoemde regionale 
onderzoeksopzet (6.3) zou hiervoor het kader kunnen vormen. 
 
 
6.5  Evaluatie op het niveau van schoolbesturen 
 
Bij besturen gaat het om de volgende (mogelijke) effecten en daaruit voort-
vloeiende evaluatie-indicatoren (samenvoeging van de schema’s uit hoofdstuk 2 
en 3). 
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Effecten schoolbesturen 
Bedoeld effect Te onderzoeken via 
Meer verantwoordelijkheid voor opname 
zorgleerlingen, minder weigeringen, 
betere verwijzingen (effectueren 
plaatsingsgarantie) 

Attitude jegens opname van 
zorgleerlingen 
Zorgbeleid, professionaliseringsbeleid, 
voorzieningenbeleid op bestuursniveau 
Attitude jegens samenwerking 
Protocol doorverwijzing  

Meer zelfsturing, vertrouwen op eigen 
kracht, eigen creativiteit 

Mate van zelfsturing, lerend vermogen bij 
besturen 
Creëren van nieuwe, specifieke, flexibele 
vormen van aanbod 

Minder bureaucratie, plan- en dossierlast Ervaren bureaucratie/regeldruk bij 
besturen 
Feitelijke bureaucratie/regeldruk 

Beter ‘de weg weten’, meer afstemming Kennis van procedures en 
plaatsingsmogelijkh. 
Samenwerking/contact met andere 
besturen en instellingen 

Meer lokale samenwerking, doorgaande 
lijnen  

Tevredenheid besturen over lokale 
structuur/samenwerking 
Feitelijke samenwerking: met wie, 
waarover, in welke mate 

Doelmatige besteding van middelen Doelgericht gebruik van middelen uit 
zorggewichten 
(Voldoende) goed algemeen zorgbeleid 
volgens inspectie               

Niet bedoeld effect                                        
Meer bureaucratie, plan- en dossierlast Ervaren bureaucratie/regeldruk bij 

besturen 
Feitelijke bureaucratie/regeldruk 
Hoeveelheid lokale regels voor toelating 
en plaatsing 

Bij besturen gaat het voor een groot deel om dezelfde onderwerpen en variabelen 
als bij de scholen. Opzet en instrumentatie van onderzoek bij besturen zou 
daarom parallel kunnen lopen aan het scholenonderzoek.  
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Omdat besturen zo’n centrale plaats innemen in het nieuwe beleid, is wel een 
grotere nadruk dan bij de scholen gewenst op diepte-onderzoek. Voor een goed 
inzicht in de implicaties van het beleid is gedetailleerde procesinformatie nodig 
over het handelen van besturen en de motieven daarvoor. Hierbij moet uiteraard 
onderscheid gemaakt worden naar grootte van het bestuur (aantal scholen).  
Een bijzonder punt van aandacht is de relatie tussen schoolbestuur en scholen. 
Het is de vraag of de besturen de grotere beleidsvrijheid die ze zelf krijgen ook 
vertalen in grotere beleidsvrijheid voor scholen, of dat ze juist de neiging hebben 
om zelf ‘overheid’ te spelen en de scholen te gaan confronteren met top-
downbeleid. Om hier meer zicht op te krijgen is het gewenst om het kwalitatieve 
deel van het onderzoek zo op te zetten dat besturen en hun scholen als één geheel 
kunnen worden onderzocht (wederzijdse beelden). Dit is vooral belangrijk met 
het oog op de beleidsverwachtingen rond zelfsturing en innovatief vermogen, bij 
zowel scholen als besturen. Ook kan onderzocht worden of besturen hun scholen 
gelijk behandelen, respectievelijk rekening houden met specifieke kenmerken van 
scholen en met mogelijk tegengestelde belangen (bijvoorbeeld tussen scholen met 
veel en weinig zorgleerlingen).  
 
 
6.6  Evaluatie op het niveau van lokale samenwerking 
 
Ten aanzien van de lokale samenwerking gaat het om de volgende (mogelijke) 
effecten en daaruit voortvloeiende evaluatie-indicatoren (samenvoeging van de 
schema’s uit hoofdstuk 2 en 3). 
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Effecten lokale samenwerking 
Bedoeld  effect Te onderzoeken via 
Meer helderheid over 
verantwoordelijkheden 

Kennis over verantwoordelijkheden bij 
alle betrokkenen 
Elkaar aanspreken op 
verantwoordelijkheid 

Lokaal dekkend aanbod 
 

Aantal thuiszitters, leerlingen op 
wachtlijsten 
Voorzieningen voor alle typen 
zorgleerlingen in eigen regio 

Meer flexibiliteit en variëteit in het 
aanbod 

In samenwerking creëren van nieuwe,  
specifieke, flexibele vormen van aanbod 

Goede samenwerking, doorgaande lijnen Afstemming jeugdzorg-gezondheidszorg-
onderwijs; primair-voortgezet onderwijs;  
regulier-speciaal onderwijs 

Doelmatige besteding van middelen Bundeling waar nodig/efficiënt, 
decentraal waar mogelijk; 
doorzichtig/controleerbaar voor ieder 
Vermindering uitgaven voor 
leerlingenvervoer (gemeente) 

Snelle en eenvoudige indicatie- en 
plaatsingstrajecten 

Afspraken hierover; duidelijkheid bij alle 
betrokkenen, tevredenheid bij alle 
betrokkenen 

Niet bedoeld  effect  
Geringere neiging tot samenwerking 
Grote besturen zetten kleine besturen 
buitenspel 

Samenwerking/contact met andere 
besturen en instellingen 
Elkaar aanspreken op 
verantwoordelijkheid 

Geen lokaal dekkend aanbod 
 

Aantal thuiszitters, leerlingen op 
wachtlijsten 
Voorzieningen voor alle typen 
zorgleerlingen in eigen regio 

Onevenredige verdeling van 
zorgleerlingen over scholen; toename van 
aantal leerlingen in speciale setting 

Verdeling van zorgleerlingen over 
scholen 
Aantal leerlingen in speciale setting 

Verlies van expertise; verlies van 
bestaande samenwerkingsvormen 

Lokale benutting van bestaande expertise 
en samenwerkingsvormen 
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De te maken keuzes voor de evaluatie van het nieuwe beleid op het niveau van 
lokale samenwerking zijn in menig opzicht lastiger dan voor de voorgaande 
niveaus. In de eerste plaats omdat hier geen eenduidige adressant is. Welke 
vormen van samenwerking gaan ontstaan en wie daarbinnen de coördinerende 
partijen zullen zijn moet immers worden afgewacht. Bovendien gaat het hier juist 
om het samenspel tussen actoren en om de resultaten daarvan (bijvoorbeeld al dan 
niet dekkend aanbod in de regio). In de tweede plaats zijn er op dit niveau relatief 
veel variabelen waar zich operationalisatieproblemen voordoen (voorbeelden: 
wanneer zijn indicatietrajecten snel en eenvoudig; wanneer is sprake van 
voldoende nemen van verantwoordelijkheid; wanneer is sprake van 
(on)gelijkwaardigheid; wanneer is sprake van voldoende afstemming). Dat 
betekent dat vooral exploratief onderzoek geïndiceerd is. De eerder genoemde 
optie om te kiezen voor een nader te bepalen aantal regio’s waarin de werking van 
het nieuwe beleid bestudeerd gaat worden is hierbij het meest voor de hand 
liggend. Te denken valt opnieuw aan casestudies, waarbij modellen voor 
samenwerking de te bestuderen cases zijn en waarin verschillende 
samenwerkingspartners worden bevraagd. Een nog op te lossen vraagstuk daarbij 
is wat verstaan kan/moet worden onder een ‘regio’.  
 
 
6.7 Evaluatie op het niveau van de centrale overheid 
 
Ten aanzien van de centrale overheid/de landelijke politiek gaat het om de 
volgende (mogelijke) effecten en daaruit voortvloeiende evaluatie-indicatoren 
(samenvoeging van de schema’s uit hoofdstuk 2 en 3). 
 
Effecten centrale overheid, landelijke politiek 
Bedoeld effect Te onderzoeken via 
Minder ‘incidentalisme’ Wijze van reageren op kamervragen, 

berichten in media, 
onderzoeksrapporten (wel/geen 
initiatieven tot nieuwe regelgeving) 

Minder uitvoerend/regelgevend werk voor 
ambtenaren 

Aantal ambtenaren belast met……. 
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Effecten centrale overheid, landelijke politiek -vervolg 
Kostenbeheersing/kostenbesparing Uitgaven zorgmiddelen algemeen 

Uitgaven zorggewichten  
Aantal indicaties, per type 
zorgleerling 

Voldoende toezicht op realisatie zorgplicht 
en kwaliteit zorgaanbod 

Inzichtelijkheid werkwijze en 
resultaten van inspectie 
Openbaarheid prestatiegegevens en 
inspectierapporten, per school en per 
bestuur 

Niet bedoeld effect  
Kostengroei Zie boven, bij kostenbeheersing 
(Te) grote pluriformiteit, met als gevolg 
rechtsongelijkheid en mogelijk weer roep 
om nieuwe regels 

Variatie in rechten voor ouders 
(Ontwikkeling in) hoeveelheid regels 
op centraal niveau 

Onvoldoende toezicht Mate van toezicht op zorgbeleid van 
besturen 
Mate van toezicht op passend 
onderwijs 

Mogelijk nieuwe problemen met bijv. 
indicering, verwijzing, inrichting passend 
aanbod etc. 

Ervaringen met indicering, verwijzing, 
inrichting passend aanbod etc.  

 
Een deel van de verwachte effecten op het niveau van de overheid is vrij 
eenvoudig meetbaar. Een afname van het aantal ambtenaren belast met uitvoerend 
werk, geringere kosten voor het zorgbeleid respectievelijk geen stijgende kosten, 
het aantal kamervragen dat gesteld wordt over de opvang van zorgleerlingen en 
over gewenste voorzieningen, afname of toename van het aantal regels: op dit 
type variabelen kan OCW zelf de opbrengst meten van het nieuwe beleid, 
eventueel met ondersteuning vanuit de Algemene Rekenkamer. Voor een ander 
deel is nadere bestudering nodig van wat er gebeurt op het gebied van indicatie en 
plaatsingsbeslissingen. Wanneer dat (toch) centraal geregeld wordt, omdat 
objectieve indicatiecriteria nodig zijn, moet worden onderzocht wat dat voor 
gevolgen heeft voor de hoeveelheid bureaucratie. Wanneer het lokaal geregeld 
wordt, moet worden nagegaan of dat eventueel resulteert in ongelijke rechten 
voor ouders en/of in lokale bureaucratie. Alertheid op het ontstaan van nieuwe 
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problemen is hierbij nodig. Onderzoek naar deze onderwerpen kan worden 
aangehangen bij het onderzoek onder ouders (zie 6.3), scholen (6.4) besturen 
(6.5) en de lokale samenwerking (6.6). 
Een specifieke vraag is die naar de ontwikkeling van het toezicht. Verwacht mag 
worden dat de inspectie opdracht zal krijgen om afzonderlijk te rapporteren over 
bevindingen ten aanzien van toezicht op realisatie van de zorgplicht en de 
kwaliteit van het zorgaanbod. Afgewacht moet nog worden of er ook toezicht 
komt op het handelen van de schoolbesturen (zie hoofdstuk 4). Een afzonderlijke, 
onafhankelijke studie naar de ervaringen met eventuele nieuwe vormen van 
toezicht is gewenst.  
 
 
6.8 Overzicht 
 
Voegen we de voordstellen uit de voorgaande paragrafen samen, dan komen we 
tot het volgende overzicht van voorstellen voor de inrichting van de evaluatie van 
het nieuwe zorgbeleid: 

• Grootschalig representatief onderzoek bij leerlingen, met regelmatige 
monitoring van het type onderwijs dat ze volgen (regulier, speciaal, 
tussenvormen) en periodieke meting van prestaties en school-
welbevinden, te beginnen bij een nulmeting voorafgaand aan invoering 
van het nieuwe beleid; onderscheid naar type zorgleerlingen. 

• Onderzoek bij ouders, naar ervaren en feitelijke keuzevrijheid, ervaren en 
feitelijke bureaucratie, tevredenheid over het zorgaanbod en tevredenheid 
over de afstemming tussen voorzieningen. Ook hier is een opzet met 
meerdere metingen gewenst en is onderscheid nodig naar type 
zorgleerling en naar type ouders (sociaal milieu, etnische achtergrond).  

• Onderzoek bij scholen voor primair en voortgezet onderwijs, bij 
voorkeur een combinatie van grootschalig representatief onderzoek 
(monitor) en kleinschalig kwalitatief onderzoek. In de scholenmonitor 
gaat het om periodieke metingen van attitudes en deskundigheid van 
leerkrachten, aantal zorgleerlingen en type zorgaanbod op school; 
kwaliteit van het zorgaanbod (mede te beoordelen door de inspectie); 
voorzieningen; beleid en gedrag bij aanmelding en plaatsing; relaties met 
anderen/lokale procedures; ervaringen met bureaucratie; besteding van 
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middelen. Kleinschalig en meer kwalitatief is onderzoek gewenst naar de 
ervaringen met lokale samenwerking, oordelen over het beleid van het 
bestuur, voorbeelden van moeilijk plaatsbare leerlingen, omgaan met het 
dilemma tussen zorg voor rendement en zorg voor kwetsbare leerlingen, 
belasting van scholen en eventuele veranderingen in mate van 
zelfsturing.  

• Onderzoek naar vergelijkbare onderwerpen bij de schoolbesturen; hierbij 
moet ook de relatie tussen school en schoolbestuur worden bestudeerd. 
Onderscheid is nodig naar bestuursgrootte.  

• Case-onderzoek naar lokale/regionale samenwerking, gericht op het 
samenspel tussen actoren en de resultaten daarvan; onderscheid naar 
samenwerkingsmodellen.  

• Afzonderlijke studies naar effecten van het beleid op het handelen van de 
centrale overheid, naar beleid en praktijk van indicatie, en naar inrichting 
van en ervaringen met toezicht op uitvoering van de zorgplicht.  
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7  Samenvatting en conclusies
 
 
 
 
7.1  Inleiding 

 
In dit rapport hebben we geprobeerd de volgende vragen te beantwoorden over de 
voorgenomen veranderingen in het zorgbeleid in het onderwijs: 

• Welke probleem/welke problemen moet het nieuwe beleid oplossen? 
• Van welke gedragsmechanismen wordt een oplossing verwacht? 
• Wat is de relatie tussen probleemdefinitie, beleidsdoel en instrumenten? 
• Is deze relatie weer te geven in de vorm van een causale keten? 
• Hoe houdbaar zijn de veronderstellingen achter het nieuwe beleid? 
• Valt te voorspellen of de beoogde effecten worden bereikt? 
• Hoe zou de evaluatie van het nieuwe beleid kunnen worden opgezet? 

In de voorgaande hoofdstukken zijn al deze onderwerpen uitvoerig aan de orde 
gekomen. In dit hoofdstuk voegen we alle informatie samen tot een beknopte 
samenvatting. Inherent aan een samenvatting is dat alle achterliggende 
redeneringen, illustraties, uiteenzettingen achterwege worden gelaten en dat 
alleen nog hoofdpunten worden vermeld. Dat is lastig bij een studie waar het juist 
gaat om de redeneringen en weergave van argumenten, zoals in dit onderzoek het 
geval is. Waar nodig zullen we daarom af en toe terugverwijzen naar de 
afzonderlijke hoofdstukken.  
We volgen in deze samenvatting de bovenstaande reeks vragen en proberen per 
vraag een conclusie te formuleren.  
 
 
7.2  Welk probleem moet worden opgelost? 
 
De aanleiding tot het nieuwe beleid zijn enerzijds geconstateerde knelpunten in de 
bestaande zorgstructuur, anderzijds bestuurlijk-politieke overwegingen over 
gewenste veranderingen in de verhouding tussen centrale overheid en het 
onderwijsveld. Het oplossen van knelpunten in de zorgstructuur wordt duidelijk 
als hoofddoel voor het nieuwe beleid genoemd. Het startpunt daarvoor vormt de 
Brede Evaluatie van de beleidsprogramma’s WSNS, LGF en OAB. 
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De knelpunten die het nieuwe beleid moet oplossen zijn talrijk en vooral zeer 
veelsoortig (zie hoofdstuk 3 voor een bespreking en overzicht). Ze variëren van 
tekortkomingen in competenties bij leerkrachten en schoolleiders tot fricties in 
het zorgstelsel als geheel, van problemen met indicatie- en toelatingsprocedures 
tot ongewenst gedrag van ouders en van te veel wachtlijsten tot te weinig 
afstemming tussen verschillende sectoren in het onderwijs en aanpalend 
(jeugd)beleid.  
Het tweede motief voor de beleidsverandering is echter evenzeer belangrijk. Dat 
blijkt vooral uit de probleeminterpretatie die het Ministerie van OCW geeft van 
de knelpunten in de zorgstructuur. In die interpretatie is het vooral het stelsel van 
zorg als zodanig dat zorgt voor problemen en dat ook zal blijven doen. Het stelsel 
is volgens het Ministerie verkokerd, te complex, sterk bureaucratisch en weinig 
stuurbaar door de centrale overheid. Gezien deze analyse ziet men weinig heil in 
het oplossen van knelpunten via weer nieuwe regels van de overheid, maar kiest 
men voor een ander ‘paradigma’: deregulering en vergroting van de autonomie 
van scholen en schoolbesturen. Deze keuze past in de meer algemene filosofie die 
de Minister heeft over ‘governance’ in het onderwijs. Volgens deze filosofie moet 
er meer ruimte komen voor de professionals in het onderwijs en moet de 
bemoeienis van en controle door de overheid sterk verminderen. Er moet meer 
vertrouwd worden op het samenspel tussen de leveranciers van diensten in het 
onderwijs (scholen en besturen) en hun klanten (ouders en leerlingen). Dit zal 
leiden tot een betere dienstverlening, zowel wat betreft kwaliteit (inhoud van de 
zorg) als diversiteit (groter aanbod, meer maatwerk). De overheid kan zich 
beperken tot bekostiging, proportioneel toezicht en in het aangeven van 
zorgplicht.  
De problemen die het nieuwe beleid moet oplossen zijn dus meervoudig: het gaat 
zowel om het veranderen van (politiek) ongewenste kenmerken van het huidige 
sturingsmodel, als om het opheffen van meer praktische knelpunten en 
tekortkomingen in het huidige onderwijs aan zorgleerlingen. Die meervoudige 
probleemdefinitie komt overigens niet alleen voor rekening van het Ministerie: de 
onderwijsorganisaties, die in een vroeg stadium betrokken zijn bij de 
beleidsontwikkeling, hebben deze definitie ook overgenomen/onderschreven (zie 
hoofdstuk 1).   
Die meervoudigheid maakt de probleemdefinitie tamelijk complex en de 
voorgenomen beleidsoperatie zeer ambitieus: het nieuwe beleid moet immers erg 
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veelomvattend zijn wil het al die problemen kunnen oplossen. Men acht het 
weinig waarschijnlijk dat ‘als bij toverslag’ alle knelpunten zullen verdwijnen 
door de inzet van een beperkte set nieuwe beleidsinstrumenten.  
De genoemde knelpunten in de zorgstructuur wegen in de probleemanalyse van 
OCW niet alle even zwaar. Opvallend is dat men vrij veel gewicht toekent aan 
knelpunten waarvoor eigenlijk niet zo veel ‘bewijs’ wordt aangevoerd en die ook 
niet sterk onderbouwd zijn in de Brede Evaluatie WSNS-LGF-OAB, zoals 
'thuiszittende leerlingen' en complexiteit van de systemen van WSNS, LGF en 
OAB. Voorts is er niet zoveel bewijs voor het probleem van ouders die niet 
meewerken aan verwijzing of indicatie en de keuzevrijheid van ouders. 
De wens om de nieuwe governanceprincipes te gaan invoeren lijkt meegespeeld 
te hebben in de selectie van knelpunten die in de beleidsdocumenten zijn 
neergezet als sterk problematisch (zie voor meer toelichting hoofdstuk 3). 
 
 
7.3  Van welke gedragsmechanismen wordt een oplossing 

verwacht? 
 
In algemene zin wordt de oplossing verwacht van de genoemde 
paradigmawisseling: het verplaatsen van de inrichting van het zorgstelsel van de 
centrale overheid naar het decentrale niveau. Op het decentrale niveau zijn de 
schoolbesturen de centrale actor; zij worden geacht in de toekomst de regie te 
voeren over het aanbod van passend onderwijs aan iedere leerling. Meer specifiek 
wordt de oplossing verwacht van de nieuwe beleidsinstrumenten die worden 
ingezet, namelijk zorgplicht voor schoolbesturen, zorgbudget voor leerlingen die 
aantoonbaar speciale zorg nodig hebben, keuzevrijheid voor ouders en 
ondersteuning van ouders via ouderplatforms, regionale steunpunten en een 
geschillenregeling. Het geheel moet leiden tot een evenwicht tussen de 
voornaamste marktpartijen: de schoolbesturen enerzijds en de ouders van 
zorgleerlingen anderzijds. Dat evenwicht moet er voor zorgen dat alle partijen 
zich zo gedragen dat de gewenste doelen worden bereikt. Een aanvullend 
beleidsinstrument is inspectietoezicht: de inspectie houdt toezicht op de 
uitvoering van de zorgplicht door de besturen en op de kwaliteit van het 
zorgaanbod in de scholen. De nieuwe beleidsinstrumenten moeten het mogelijk 
maken om veel van de bestaande regels op te ruimen. Zo zal het niet langer nodig 
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zijn het juridisch onderscheid tussen regulier en speciaal onderwijs te handhaven 
en kan de huidige wettelijke grondslag voor het speciaal onderwijs vervallen.  
De verwachtingen die men heeft over de effecten hiervan hebben we uiteengezet 
in hoofdstuk 2. Uit de daar gepresenteerde overzichten blijkt dat die 
verwachtingen op allerlei verschillende niveaus liggen.  
 
Kort samengevat verwacht men dat: 

• de zorgplicht ervoor gaat zorgen dat er geen kinderen meer zijn die 
thuiszitten en geen onderwijs volgen en dat er geen leerlingen meer zijn 
voor wie de ouders moeten ‘shoppen’; 

• de combinatie van zorgplicht, zorgbudget en keuzevrijheid van ouders 
zal zorgen voor meer variëteit in het zorgaanbod (meer inspelen op de 
vraag), meer mogelijkheden voor thuisnabij onderwijs, minder 
bureaucratie en meer creativiteit en ‘lerend vermogen’ bij schoolbesturen 
en scholen; 

• dezelfde combinatie zal zorgen voor een grotere bereidheid van reguliere 
scholen om zorgleerlingen op te nemen en dus voor betere integratie van 
zorgleerlingen; 

• de zorgplicht gaat zorgen voor samenwerking op lokaal niveau en 
daarmee voor betere doorgaande lijnen en meer afstemming tussen 
onderwijs en jeugdzorg; 

• de combinatie van vraagsturing en inspectietoezicht zal leiden tot een 
verbetering van de kwaliteit van de zorg en daardoor tot betere prestaties 
en meer welbevinden bij zorgleerlingen; 

• de paradigmawisseling ervoor zal zorgen dat de centrale overheid minder 
wordt belast met uitvoering en onderhoud van regels en dat er op politiek 
niveau minder sprake zal zijn van ‘incidentenpolitiek’; 

• kosten zullen dalen door minder bureaucratie en efficiëntere inzet van 
middelen. 
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7.4 Wat is de relatie tussen probleemdefinitie, beleidsdoel en 
instrumenten? 

 
We hebben geprobeerd vast te stellen, op basis van onderzoeksliteratuur en op 
basis van argumenten die we bij respondenten in dit onderzoek hebben 
verzameld, of het plausibel is dat het nieuwe beleid de geconstateerde problemen 
zal oplossen. Een kanttekening hierbij is dat de beoordeling van de kans dat het 
nieuwe beleid voor de problemen een oplossing biedt wordt bemoeilijkt door het 
feit dat het nieuwe beleid geen nauw omschreven doelstelling en structuur kent. 
De uitwerking ligt in handen van schoolbesturen en daardoor kan nog niet goed 
voorspeld worden hoe het beleid in de praktijk gaat uitwerken. Vandaar dat er 
nogal wat punten zijn waar geen ja/nee uitspraak mogelijk is, omdat de 
mogelijkheid dat een probleem wordt opgelost zowel positief kan worden 
ingeschat (de verwachtingen van OCW komen uit) als negatief (de verwachtingen 
komen niet uit of het probleem wordt juist erger). 
Het overzicht van alle uitspraken hierover is te vinden in hoofdstuk 3. Daar wordt 
ook vermeld, per probleem, welke werking kan worden verwacht van de in te 
zetten beleidsinstrumenten. Die informatie wordt hier niet in extenso herhaald. 
We beperken ons tot de opsomming van de problemen waarvan het wel plausibel, 
niet plausibel of twijfelachtig is dat het nieuwe beleid ze zal gaan oplossen, met 
een kleine toelichting. Voor de achterliggende informatie verwijzen we naar 
hoofdstuk 3.  
 
Problemen waarvan het plausibel is dat het nieuwe beleid ze gaat oplossen of 
verminderen, al dan niet onder voorwaarden: 
 

• leerlingen die thuiszitten/moeilijk plaatsbare leerlingen  
>> in de nieuwe situatie hebben scholen en besturen geen mogelijkheden 
meer om zorgleerlingen te weigeren of ongemotiveerd door te sturen; 
regie en verantwoordelijkheid zijn duidelijk belegd 
 

• gebrek aan bestuurlijke verantwoordelijkheid voor samenwerking en 
coördinatie  
>> in de nieuwe situatie moeten besturen wel in actie komen, ze zijn ook 
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meer ‘veroordeeld tot elkaar’ 
 

• gebrek aan bestuurlijke kracht van samenwerkingsverbanden  
>> in de nieuwe situatie verdwijnen verplichte vormen van 
samenwerking; nieuwe vormen zullen op vrijwillige basis ontstaan 
 

• inefficiënte toepassing van ambulante begeleiding  
>> ambulante begeleiding of verwante vormen van hulp vallen in de 
nieuwe situatie flexibeler en efficiënter te organiseren  

 
• trage en ingewikkelde indicatietrajecten  

>> als het lukt om lokaal of regionaal één loket te realiseren 
(voorwaarde) 
>> als het aantal te indiceren leerlingen beperkt blijft (voorwaarde) 
 

Problemen waarvan het twijfelachtig is of het nieuwe beleid ze gaat oplossen of 
verminderen: 
 

• te weinig keuzevrijheid van ouders  
>> lokale afspraken kunnen keuzevrijheid groter maken, maar ook 
kleiner 
 

• gebrekkige afstemming tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs  
>> in de nieuwe situatie zijn geen prikkels om de bestaande verschillen 
tussen beide sectoren te verminderen, maar hernieuwde aandacht voor 
lokale samenwerking betekent misschien wel een nieuwe impuls 
 

• verkokering en belasting van scholen door het bestaan van verschillende 
beleidsprogramma’s met eigen structuren 
>> in de nieuwe situatie worden WSNS en LGF geïntegreerd, maar OAB 
blijft een apart beleidstraject met eigen regels 
 

• wachtlijsten voor speciale onderwijsvoorzieningen 
>> in de nieuwe situatie kunnen ouders en leerlingen niet langer van het 
kastje naar de muur gestuurd worden, maar zorgplicht impliceert niet 
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automatisch dat leerlingen ook snel geplaatst kunnen worden 
 

• te weinig keuzemogelijkheden in zorgaanbod, te weinig differentiatie  
>> het nieuwe beleid levert mogelijk meer maatwerk op, maar dat hangt 
af van de bereidheid van besturen tot gezamenlijk investeren; mogelijk 
ontstaat grotere ondoorzichtigheid en ongelijke toegang tot 
voorzieningen, als besturen ieder hun eigen gang gaan 

 
Problemen waarvan het niet plausibel is dat het nieuwe beleid ze gaat oplossen of 
verminderen:  
 

• in het regulier onderwijs zijn leerkrachten nog te weinig deskundig voor 
het verlenen van goede zorg; basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs hebben te weinig zorgcapaciteit 
>> het nieuwe beleid bevat geen prikkels tot vergroting van 
deskundigheid of zorgcapaciteit 
 

• scholen voor speciaal onderwijs zijn te weinig doelgericht en 
systematisch 
>> het nieuwe beleid bevat geen prikkels tot verbeteringen van deze aard 
 

• de groei van het speciaal onderwijs/speciale onderwijsvoorzieningen, met 
name cluster 4 
>> in de nieuwe situatie is het nog steeds mogelijk dat er veel leerlingen 
in een speciale setting terechtkomen, verdere groei is goed voorstelbaar 

 
• ouders die niet meewerken aan zorgindicaties/verwijzingen 

>> ook in de nieuwe situatie is dit mogelijk; dit is inherent aan de 
juridische positie van ouders  

 
 
7.5 Is deze relatie weer te geven in de vorm van een causale keten? 
 
De beleidsverwachtingen van OCW zijn in hoofdstuk 2 weergegeven als een set 
van als-dan-uitspraken. De OCW-verwachtingen volgend, blijkt het mogelijk om 
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een causale keten te maken van de relaties tussen de beleidsinstrumenten en de 
verwachte effecten op de verschillende niveaus. Dat is weergegeven in de figuren 
1 en 2 in hoofdstuk 2. Het is wel een complex geheel, met name doordat de 
verwachte beleidseffecten van heel verschillende aard zijn. 
In deze figuren is echter de lijn tussen probleemdefinitie en het beleidsdoel/de 
beleidsinstrumenten niet opgenomen. Hierboven is vermeld dat de relatie tussen 
probleemdefinitie, beleidsdoel en beleidsinstrumenten niet in alle opzichten stevig 
is en dat het van sommige problemen onzeker is of onwaarschijnlijk dat ze door 
het nieuwe beleid zullen worden opgelost. Om deze reden is de probleemdefinitie 
niet in de schema’s opgenomen. In plaats daarvan is in een aparte verkenning 
(hoofdstuk 3) nagegaan tot welke neveneffecten het beleid eventueel zou kunnen 
leiden. Deze neveneffecten zijn, omwille van de overzichtelijkheid, niet 
opgenomen in de causale keten. De betreffende figuren gaan derhalve alleen over 
de verwachte beleidseffecten en de daarvoor in te zetten beleidsinstrumenten. 
 
 
7.6  Hoe houdbaar zijn de veronderstellingen achter het nieuwe 

beleid? 
 
In het onderzoek is nagegaan in hoeverre de verschillende elementen van de 
probleemdefinitie empirisch houdbaar zijn, dat wil zeggen voldoende empirisch 
aangetoond in onderzoeksrapporten of in andere schriftelijke bronnen. De 
conclusie hieruit is dat voor de meeste onderdelen van de probleemomschrijving 
voldoende empirische steun te vinden is. Soms is die steun wat mager, omdat er 
maar weinig onderzoek is gedaan, maar dan zijn er toch wel reële aanwijzingen 
dat het probleem zich voordoet. Of het dan ook om een ernstig of omvangrijk 
probleem gaat, is niet altijd duidelijk. Zo blijken de meningen te verschillen over 
de vraag of het verschijnsel van leerlingen die thuiszitten en geen onderwijs 
volgen als een ernstig probleem moet worden beschouwd, gezien de vrij geringe 
aantallen waar het om gaat.  
Empirische steun voor de probleemomschrijving is echter nog niet voldoende 
voor een oordeel over de houdbaarheid van beleidsveronderstellingen. Hierbij 
moet ook betrokken worden de mogelijkheid dat het beleid anders uitwerkt dan 
beoogd. Die mogelijkheid is zeker aanwezig, omdat het gaat om open beleid 
waarvan de uitwerking grotendeels in andere handen ligt dan die van de 
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beleidsontwerpers. Hieronder vatten we samen op welke mogelijke risico’s gelet 
moet worden wanneer het beleid verder wordt doorgezet. Deze risico's zijn op te 
vatten als aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het beleid. Ze zijn 
ontleend aan de onderzoeksliteratuur (ook de internationale studie), de 
gesprekken met deskundigen en de bijeenkomsten die wij voor het onderzoek 
hebben bijgewoond. Meer achtergrondinformatie is te vinden in de hoofdstukken 
4 en 5.  
 
1. Onvoldoende gedeelde verantwoordelijkheid 
Het nieuwe model stelt hoge eisen aan het vermogen en de bereidwilligheid van 
besturen om er samen uit te komen en lokale arrangementen voor leerlingenzorg 
te creëren waarin iedereen zich kan vinden en waarbij iedereen naar vermogen 
verantwoordelijkheid neemt. Het is de vraag of dat in de praktijk altijd zal gaan 
lukken. Veel zal afhangen van de afspraken die men gaat maken over gronden 
waarop scholen/schoolbesturen leerlingen mogen doorverwijzen en over 
incentives die besturen kunnen stimuleren tot regionale samenwerking. Door 
sommigen is gepleit voor regionale afspraken over een evenredige opname van 
zorgleerlingen. De zorgplicht kan immers ‘naar de geest’ alleen functioneren als 
alle scholen bereid zijn naar vermogen zorgleerlingen op te nemen, ook scholen 
die dat tot nu toe weinig doen. Gebeurt dat niet, dan kan er een scheiding ontstaan 
tussen ‘zorgscholen’ (scholen met een hoog aandeel zorgleerlingen) en overige 
scholen. De laatste zullen dan door ouders en leerlingen al gauw als ‘prettiger’ 
worden gepercipieerd. De verkenning van de internationale literatuur heeft laten 
zien dat dit een reëel risico vormt en ertoe kan leiden dat zorgscholen ongewenste 
scholen worden in de ‘markt van keuzes’, althans voor ouders van niet-
zorgleerlingen. Scholen willen niet graag bekend staan als school met veel 
leerlingen met gedragsproblemen, bijvoorbeeld. Ook panelleden hebben hierop 
gewezen en de vergelijking gemaakt met mechanismen die in het onderwijs al 
bekend zijn rond het ontstaan van zwarte en witte scholen. 
 
2. Gebrek aan bovenbestuurlijke regie 
Voor het lokaal organiseren van de leerlingenzorg is niet alleen samenwerking 
tussen besturen onderling nodig, maar ook samenwerking tussen besturen en de 
gemeente (verantwoordelijk voor jeugdbeleid) en instellingen in de jeugdzorg. In 
het nieuwe beleid is hiervoor geen regievoerende partij aangewezen, dit wordt 
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overgelaten aan het lokale krachtenspel. Verwacht mag worden, op basis van 
geluiden in discussies die wij hebben bijgewoond, dat er vaak geprobeerd zal 
worden aan te sluiten bij al bestaande vormen van overleg en samenwerking, 
bijvoorbeeld vanuit WSNS of het onderwijsachterstandenbeleid. Maar er zijn ook 
waarschuwingen geuit: niet iedereen is ervan overtuigd ‘dat het wel allemaal 
vanzelf zal gaan’. Het gaat immers om heel complexe samenwerking. Een 
bijkomend probleem is dat niet is vastgelegd wat in het nieuwe beleid onder een 
‘regio’ moet worden verstaan. Op dit moment zijn er verschillende territoriale 
eenheden voor verschillende onderdelen van het zorgbeleid. Bovendien zijn er 
verschillende structuren voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. 
Er bestaat zorg over de mogelijkheid dat bestaande samenwerkingsverbanden 
worden verlaten, omdat ze niet langer verplicht zijn, maar dat er geen efficiënte 
nieuwe voor in de plaats komen.  
 
3.  Nieuwe/verdere groei van het speciaal onderwijs 
De afweging van belangen bij schoolbesturen kan leiden tot een voorkeur voor 
doorverwijzing van zorgleerlingen naar speciale scholen of voorzieningen. Als 
schoolbesturen elkaar lokaal zullen vinden in afspraken om de zorg voor 
leerlingen vooral te organiseren in speciale scholen kan dit leiden tot nieuwe groei 
van (vormen van) speciaal onderwijs. De enige ‘tegenmacht’ die hiertegenover 
kan worden gesteld ligt bij de ouders: zij kunnen doorverwijzingen die in hun 
ogen onterecht zijn aanvechten bij de geschillencommissie. Veel zal dus in het 
nieuwe beleid afhangen van de bekendheid van deze mogelijkheid bij ouders 
(voorlichting) en van toegankelijkheid van de in te richten commissies. Daarnaast 
kunnen besturen zelf hun afsprakensysteem zo inrichten dat ‘weigerachtigheid’ 
van scholen geen ruimte krijgt, bijvoorbeeld door de eis op te nemen dat alleen 
mag worden doorverwezen als kan worden aangetoond dat men heeft gedaan wat 
in het vermogen lag.  
 
4. Te weinig bestuurlijk vermogen 
De overgang van een model waarin het zorgstelsel centraal is geregeld naar een 
model waarin besturen de zorg zelf moeten organiseren zal niet makkelijk zijn. 
Men is immers onder de huidige verhoudingen gewend naar de overheid te kijken 
en bestaande regels te volgen, niet om die regels zelf te ontwerpen. Het nieuwe 
beleid stelt duidelijk hogere eisen aan het bestuurlijk vermogen. Menigeen 
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betwijfelt of dat allemaal goed zal gaan op het moment dat het beleid van kracht 
wordt. Er is in dit verband vooral zorg over de positie van kleine schoolbesturen 
en ‘eenpitters’. De kans bestaat dat zij weinig inbreng zullen hebben en 
afhankelijk worden van de besluiten die grotere besturen nemen.  
 
5. Verschuiving van regelgeving 
In het nieuwe beleid worden landelijke regels afgeschaft en krijgt het 
onderwijsveld de ruimte om met elkaar tot goede afspraken te komen over de 
opvang van zorgleerlingen. De mogelijkheid bestaat dat dit niet leidt tot 
vermindering van regels maar alleen tot verplaatsing van regels. Lokaal zijn er 
immers ook weer procedures nodig voor aanmelding, plaatsing, toelating en 
eventueel verantwoording. Het is daarom nog niet zeker of het nieuwe beleid 
daadwerkelijk gaat leiden tot minder belasting van het onderwijsveld of de 
ouders.  
 
6. Minder keuzevrijheid voor ouders of grote verschillen in keuzevrijheid 
De beleidsverwachting is dat de combinatie van zorgplicht en zorgbudget scholen 
en schoolbesturen zal stimuleren om meer dan nu het geval is passende vormen 
van hulp aan te bieden en dat ouders daardoor meer keuzemogelijkheden zullen 
krijgen. Dat kan ertoe leiden dat ouders vaker zullen/kunnen kiezen voor 
thuisnabij onderwijs en voor plaatsing in een reguliere school. Een ander scenario 
is echter ook denkbaar. Er zijn immers verschillende factoren die de bereidheid 
van de scholen om zorgleerlingen op te nemen (kunnen) tegenwerken: de angst 
om een zorgschool te worden (imago), de angst dat leerkrachten te zwaar worden 
belast, de angst voor klachten van andere ouders, bestuurlijke of lokale afspraken 
over verwijzingen en voorzieningen. Scholen moeten meerdere belangen dienen 
en in de strijd tussen die belangen staan de ouders van zorgleerlingen niet sterk. 
Wanneer scholen/schoolbesturen, hun belangen afwegend, onderling afspreken 
dat de zorgleerlingen in hun regio of bestuur vooral in speciale voorzieningen en 
niet in gewone scholen worden opgevangen, wordt de keuzevrijheid van ouders 
juist kleiner. En wanneer daarin regionale verschillen gaan optreden (in de ene 
regio besluit men tot vooral speciaal, in de andere tot vooral regulier), wordt de 
keuzevrijheid van ouders ongelijk. Beide situaties staan haaks op de vermelde 
beleidsverwachting.  
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7. Rechtsongelijkheid en juridisering 
Behalve ongelijkheid in keuzevrijheid kan er ook ongelijkheid ontstaat in de 
toegang tot passende zorg. Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken. De eerste is 
dat ouders zelf verschillen in capaciteiten en kennis. Mondige, hoog opgeleide 
ouders zullen beter in staat zijn een gewenste plaats voor hun kind te verkrijgen 
dan minder mondige en lager opgeleide ouders. Veel ouders achten zichzelf niet 
goed in staat om te bepalen waar de beste zorg aanwezig is en verlaten zich 
daarom op wat de deskundigen hen aanbevelen. Het vergt vrij veel om tegenover 
adviezen van deskundigen een eigen mening of wens overeind te houden. De 
andere oorzaak is dat de vrijheid voor scholen en besturen om in de eigen regio 
zelf de zorg te regelen kan leiden tot verschillen in beschikbaarheid van bepaalde 
vormen van zorg. Dan zal het bijvoorbeeld in de ene regio wel mogelijk zijn om 
een kind met een bepaalde zorgvraag in een reguliere school te plaatsen en in een 
andere regio niet. Denkbaar is dat ouders zich daartegen gaan verzetten en gelijk 
recht op voorzieningen zullen eisen. 
In meer algemene zin is het mogelijk dat in het nieuwe beleid de verhouding 
tussen ouders en scholen zal juridiseren. Dat houdt in dat ouders die niet tevreden 
zijn over het zorgaanbod, respectievelijk met de aanbieder van mening verschillen 
over de ‘passendheid’ van de zorg, de gang naar de rechter zullen maken. Het 
begrip ‘passend onderwijs’ is niet nader gedefinieerd en biedt dus ruimte voor 
interpretatieverschillen. Juridisering kan ook het gevolg zijn van de argwaan die 
sommige ouders koesteren jegens het gedrag en de argumenten van scholen en 
besturen. Men is er niet altijd van overtuigd dat er wordt gedaan wat mogelijk is.  
 
8. Indicering en budgetmaximalisatie 
De vraag hoe de bekostiging van het nieuwe beleid geregeld zal worden is nog 
niet beantwoord. Het belang van de centrale overheid is beheersing van de kosten 
en het zorgen dat het geld op de juiste plek terecht komt. Potentieel risicovol is in 
dit verband een regeling met een open-eindefinanciering. Die kan bij veelvuldig 
gebruik bijzonder kostbaar worden en valt niet te sturen. Om die reden is in het 
huidige LGF-beleid voorzien in een op objectieve criteria gebaseerd 
indicatiesysteem. Alleen die leerlingen kunnen een rugzak krijgen die op basis 
van vaste criteria, toe te passen door onafhankelijke deskundigen, in aanmerking 
komen voor extra hulp. Ook dit blijkt echter niet te leiden tot beheersing van de 
kosten; we wijzen op de recente snelle groei van het aantal leerlingen met een 
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cluster4-indicatie (zie hoofdstuk 3). Voor de schoolbesturen en scholen geldt een 
ander belang: zij willen een adequate vergoeding krijgen voor het zorgaanbod dat 
ze moeten leveren. Het kan dan voordelig zijn om zoveel mogelijk leerlingen te 
laten indiceren. En voor de ouders van zorgleerlingen geldt weer een ander 
belang: zij willen zoveel mogelijk specifieke hulp voor hun kind en willen daar 
graag individueel aanspraak op kunnen maken. Zowel bij zorgaanbieders als 
ouders zal het streven dus gericht zijn op maximale benutting van mogelijkheden 
tot financiële vergoeding. 
In het nieuwe beleid wordt gebruik gemaakt van het beleidsinstrument 
‘zorgbudget’. Dit is, net als in het LGF-beleid, een budget dat gekoppeld is aan 
individuele leerlingen en waarvoor dus een vorm van indicatie nodig zal zijn. Het 
risico op budgetmaximalisatie bij belanghebbende partijen is hier dus aanwezig. 
Het zal extra groot zijn als er meer (groepen) leerlingen dan nu in aanmerking 
komen voor een zorgbudget op basis van indicatie.  
 
9. Toezicht op besturen en bestuurlijke samenwerking 
Tegenover de vrijheid die scholen en schoolbesturen krijgen staat de plicht om 
verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de besteding van de 
middelen. De overheid houdt hierin een taak; er zal toezicht worden gehouden 
door de inspectie van het onderwijs op de vervulling van de zorgplicht door de 
besturen. Een aandachtspunt is dat de inspectie nog niet veel ervaring heeft met 
besturen als 'object van toezicht' en dat het ook nog niet duidelijk is of, en zo ja 
hoe, dit toezicht zich kan uitstrekken tot de samenwerking tussen schoolbesturen. 
Besturen staan op dit moment nog ambivalent tegenover de gedachte van extern 
toezicht op het eigen handelen.  
Een complicatie bij de inrichting van het extern toezicht is dat het begrip ‘passend 
onderwijs’ niet is gedefinieerd. Het Ministerie wil de invulling hiervan overlaten 
aan het lokale niveau: ouders en scholen/schoolbesturen bepalen samen wanneer 
iets passend is. Voor een controlerende instantie als de inspectie is een dergelijke 
open invulling echter moeilijk hanteerbaar. 
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10. Draagvlak 
In het onderzoek hebben wij over het mogelijke draagvlak voor het nieuwe beleid 
in het onderwijsveld niet meer dan impressies kunnen verzamelen. Die impressies 
zijn verzameld via informatie uit de veld- en ouderlijn en uit gesprekken met 
praktijkdeskundigen. De praktijkdeskundigen (vooral van WSNS-
samenwerkingsverbanden die als pilots fungeerden op het gebied van 
samenwerking tussen onderwijs en zorg) waren allen voorstander van de 
herijking en dus ook van de zorgplicht. Bij deze specifieke groep bestaat dus in 
principe voldoende draagvlak. Wel zijn er knelpunten gesignaleerd, vooral ten 
aanzien van het totstandkomen van de samenwerking tussen relevante partijen 
(ook Jeugdzorg en hulpverlening, het wordt nu teveel vanuit het onderwijs 
georganiseerd), de aansturing daarvan (schoolbesturen krijgen middelen en 
zeggenschap, terwijl de samenwerkingsverbanden al gezorgd hebben voor 
verbindingen) en ten aanzien van de deskundigheid van leerkrachten.  
De informatie uit de veld- en ouderlijn is zeer divers. Met de nodige 
voorzichtigheid vatten we dit als volgt samen: 

• men heeft over het nieuwe beleid nog weinig standpunten en vooral veel 
vragen 

• er is redelijke overeenstemming dat er knelpunten in de zorgstructuur 
zijn die om een oplossing vragen 

• niet iedereen is er zonder meer van overtuigd dat voor die oplossingen 
een omslag in beleid/een bestuurlijke kanteling nodig is; de nieuwe 
beleidskaders en beleidsinstrumenten worden ervaren als een zware 
verandering en mogelijk risicovol  

• er is zorg over de toereikendheid van de (nog onbekende) financiële 
regelingen, over de druk die deze verandering op leerkrachten zal leggen 
en over het tijdpad van invoering (vijf jaar wordt als kort ervaren) 

• er is over het algemeen instemming met de gedachte van één loket voor 
de onderwijszorg; liefst zou men dit geïntegreerd of nauw verbonden 
zien met een loket voor de buitenschoolse zorg 

• men wil graag veranderen wat in het huidige beleid niet goed is, maar 
ook behouden wat wel goed of nuttig is (bijvoorbeeld samenwerkings-
verbanden WSNS; expertise speciaal onderwijs) 

Niet bij iedereen, maar bij sommigen valt verder de mening te beluisteren dat: 
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• het maar de vraag is of de schoolbesturen hun nieuwe rol zullen/kunnen 
waarmaken (bestuurskracht, competenties, samenwerkingsbereidheid) 

• de overheid ruimte en middelen zou moeten geven voor regionale 
experimenten zonder het huidige systeem op voorhand af te breken 

• het nieuwe beleid wellicht een verkapte operatie is om de open-
eindefinanciering van het speciaal onderwijs en de rugzak een halt toe te 
roepen, dan wel bedoeld is om (andere) eigen problemen van de overheid 
op te lossen 

Het is duidelijk dat voor het slagen van het nieuwe beleid verdere investeringen 
nodig zijn in het draagvlak. Daarvoor is allereerst meer duidelijkheid gewenst 
over de punten waarover nu nog veel vragen bestaan. Overigens blijkt uit de 
stappen die gezet zijn ná de periode van de discussies in veldlijn en ouderlijn dat 
er al gekozen wordt voor een voorzichtige koers bij het verder uitwerken van de 
beleidsvoornemens. We verwijzen hiervoor na de nabeschouwing in dit rapport.  
 
 
7.7 Aanzet voor evaluatie; voorspellingen over effecten 
 
Een eventuele evaluatie van het nieuwe zorgbeleid zal complex zijn, omdat er 
veel verschillende verwachtingen bestaan over de uitkomsten van het nieuwe 
beleid (gewenste en ongewenste) en die uitkomsten bovendien op heel 
verschillende terreinen liggen en onderzocht moeten worden: leerlingen, ouders, 
scholen voor primair en voortgezet onderwijs, schoolbesturen voor primair en 
voortgezet onderwijs, lokale/regionale samenwerking en landelijke politiek en 
beleid. De openheid van het beleid maakt dat er geen duidelijke uitspraken 
gedaan kunnen worden over de kans dat de beoogde effecten worden bereikt. We 
hebben een poging gedaan om in ieder geval de gewenste en ongewenste effecten 
te onderscheiden en aan te geven hoe het beleid zo geëvalueerd kan worden dat 
effecten zichtbaar worden en informatie wordt verkregen over de 
implementatie/de vormgeving op lokaal niveau. Hiervoor verwijzen we naar (de 
samenvatting in) hoofdstuk 6. 
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Nabeschouwing
 
 
 
 
Het onderhavige onderzoek betreft dataverzameling in de periode februari tot en 
met juni 2006. Het beleidsproces heeft sindsdien uiteraard niet stil gelegen. In 
september verscheen op basis van onder meer de resultaten uit de veld-, ouder- en 
kaderlijn een nieuwe uitwerkingsnotitie, waaruit duidelijk wordt dat er rekening 
gehouden wordt met de geluiden uit het onderwijsveld en dat gekozen is voor een 
voorzichtige, stapsgewijze verdere beleidsontwikkeling. Analyse van deze 
uitwerkingsnotitie was, zoals aangegeven, geen deel meer van het onderzoek. We 
zijn daarom niet meer in detail nagegaan of in de verdere beleidsvoornemens die 
in de notitie worden geschetst rekening is gehouden met de risico’s/de 
aandachtspunten voor het beleid die in paragraaf 7.6 naar voren zijn gebracht. Een 
voorlopige indruk is dat dat voor de meeste punten (nog) niet het geval is, maar 
dat wel de nodige aandacht is besteed aan de noodzakelijke condities voor 
invoering. De belangrijkste daarvan vatten wij hieronder samen. 
 
Draagvlak 
Uit de veld- en ouderlijn is naar voren gekomen dat er grote zorg is dat de 
bestaande voorzieningen in het gedrang komen als gevolg van de voorgestelde 
maatregelen. Voorts is nog niet duidelijk hoe de schoolbesturen hun nieuwe 
verantwoordelijkheid voor de inrichting van de zorgstructuur zullen invullen. Uit 
de gesprekken die zijn gehouden met vertegenwoordigers van scholen, 
schoolbesturen en anderen die betrokken zijn bij zorg en onderwijs in regio’s 
waar men al redelijk ver gevorderd is met lokale samenwerking blijkt dat men 
voor die samenwerking vertrekt vanuit de bestaande zorginfrastructuur. In het 
grootste deel van het land moet het gesprek tussen scholen en besturen binnen en 
buiten de samenwerkingsverbanden en REC's echter nog beginnen. 
Om er voor te zorgen dat draagvlak kan groeien, is gekozen voor een            
gefaseerde aanpak, met ruimte, tijd en de mogelijkheid om tussentijds bij            
te sturen. Uitgangspunt is dat passend onderwijs wordt gerealiseerd                  
uitgaande van de bestaande zorgstructuren. Samenwerking (vooral tussen 
Samenwerkingsverbanden WSNS, VO en REC's) en afstemming is nodig om tot 
een landelijke sluitende aanpak te komen; regionaal is er keuzevrijheid voor de 
invulling. Verder komt er een landelijke steunfunctie (uitgaande van de 
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methodiek van het project 'Gedragswerk'1) om de sluitende aanpak in regio’s te 
helpen bewerkstelligen. De centrale gedachte is dat er vanuit de bestaande situatie 
geleidelijke overgang naar een nieuwe situatie moet plaatsvinden. Dat betekent 
voor de komende periode: 

• beter benutten van huidige mogelijkheden/ruimte; 
• bestaande belemmerende bepalingen opheffen;  
• indicatiestellingsregelingen stroomlijnen, bijvoorbeeld door een zodanige 

dossiervorming dat deze sectoroverstijgend gebruikt kan worden; 
• experimenten met verregaandere wijzigingen mogelijk maken/houden; 

eventueel de Experimentenwet daarop aanpassen. Er zijn minimale 
criteria/waarborgen voorgesteld waaraan deze regionale experimenten 
getoetst moeten worden; 

• onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in specifieke situaties af te 
wijken van wet- en regelgeving ('Opting out'). 

 
Extra middelen en nieuwe instituties 
In de notitie wordt erkend dat draag- en spankracht van scholen in reguliere 
onderwijs verbeterd moeten worden door ondersteuning en deskundigheids-
bevordering van leerkrachten. Ook moet de positie van ouders worden versterkt. 
Dat betekent dat extra investeringen nodig zijn, zowel incidenteel (transitie naar 
nieuw stelsel) als structureel (uitbreiding zorgbudget voor havo/vwo, 
deskundigheidsbevordering van leerkrachten, versterking positie ouders). 
Voorgesteld wordt om een Landelijk Ouderplatform op te richten, waarin de 
(algemene) ouderorganisaties zijn vertegenwoordigd, met als taak de 
ondersteuning van ouders en het evalueren van 'passend onderwijs' vanuit de 
ouderpositie. Het Platform zal ook een rol hebben in het landelijke debat over 
kwaliteit van het aanbod. 
Verder is het voornemen een Landelijke Stuurgroep Passend Onderwijs en een 
Landelijk Steunpunt Passend Onderwijs in te richten. In de Landelijke Stuurgroep 
Passend Onderwijs zal overleg plaatsvinden over: 

• het identificeren en aanpassen van belemmerende wet- en regelgeving; 

                                                 
1 Gericht op het bevorderen van de regionale samenwerking rondom leerlingen met 
gedragsproblemen. 
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• het creëren  van voorwaarden voor experimenten en besluitvorming over 
experimenten; 

• de invulling van de mogelijkheid tot 'Opting out' 
• besluitvorming rondom uitwerkingsvraagstukken. 

 
Op 18 oktober 2006 was er een Algemeen Overleg over Passend Onderwijs 
tussen de Vaste Kamer Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
en de minister. De uitwerkingsnotitie vormde daarvoor het uitgangspunt. De 
Kamerleden bleken kritisch positief over het proces tot nu toe: niemand is 
fundamenteel tegen het nieuwe beleid en de nieuwe beleidsinstrumenten, maar er 
moet nog veel besproken en onderzocht (randvoorwaarden) worden. Het belang 
van draagvlak werd ook door de Kamerleden naar voren gebracht.  
De minister deed enkele toezeggingen aan de Kamer met betrekking tot  ruimte 
voor initiatieven Passend onderwijs en scenariobeschrijvingen van andere typen 
financiering, maar de realiteit was op dat moment dat het Kabinet demissionair 
was en er op 22 november verkiezingen zouden plaatsvinden. Het volgende 
Kabinet moet in regeerakkoord en voorjaarsnota het (nieuwe) perspectief 
schetsen. 
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