
Aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, drs. A. Slob,  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Postbus 16375, 
2500 BJ Den Haag  
 
Utrecht, 18 december 2020,  
 
Ons referentienummer: 202001 
Betreft: uw kamerbrief d.d. 4 november 2020, referentienummer, 25992965  
 
Geachte heer Slob,  
 
Graag geven wij een korte reactie op uw bovengenoemde brief, waarin u een 
verbeteraanpak aankondigt naar aanleiding van het evaluatierapport passend onderwijs van 
het NRO. Eigenwijs in de Wijk is een stichting, gevormd door ervaren professionals uit 
onderwijs, sociaal domein en jeugdzorg, die tot doel heeft zo praktisch mogelijk bij te dragen 
aan opvoeding en scholing van voornamelijk basisschoolkinderen. We leggen de focus op de 
originele bedoeling van het sociaal domein, onderwijs en jeugdzorg en dat de 
systeemwereld in dienst staat van de leefwereld. Leidend principe is daarbij dat 
professionals en organisaties met ouders op basis van gelijkwaardigheid samenwerken, in 
het belang van het kind. Een van onze activiteiten is dat wij op basis van casuïstiek signalen 
afgeven aan de beleidsmakers. In dat kader delen wij nu onze feedback op de kamerbrief 
met u. 
 
Uit de Evaluatie passend onderwijs blijkt dat er In de beleidsdoelen van passend onderwijs 
twee niveaus te onderscheiden zijn. Het eerste is het bestuurlijke niveau, het tweede het 
niveau van de leerlingen en dus leerkrachten en ouders.  De stelselwijziging passend 
onderwijs heeft op het eerste niveau geleid tot een minder complexe en minder starre 
organisatie van de ondersteuning van leerlingen en voor de rijksoverheid zijn de kosten 
beheersbaar geworden.  
 
Op het tweede niveau geven leraren aan dat ze tegen grenzen aanlopen. Passend onderwijs 
heeft bij hen verwachtingen gewekt die niet zijn uitgekomen. Er is weinig veranderd in de 
dagelijkse praktijk in de klas, terwijl leraren vinden dat de problemen van leerlingen 
complexer zijn geworden.  
Ouders geven aan te maken te hebben met veel verschillende instanties (school, jeugdhulp, 
zorg) en hebben nog last van bureaucratie. Ouders zijn minder ‘ontzorgd’ dan was verwacht. 
Ongeveer een kwart van de ouders is niet tevreden. Passend onderwijs heeft ook bij hen 
hoge verwachtingen gewekt die niet zijn uitgekomen. 
 
De verbeteraanpak moet zich onzes inziens daarom ook nadrukkelijk richten op niveau twee 
en de praktijk werkbaarder te maken (systeem in dienst van de leefwereld). Gelijkwaardig 
samenwerken met ouders, kleinere klassen, meer extra ondersteuning in de school, goed 
opleiden van leerkrachten, ruim faciliteren SBO en kleinere caseload van 
onderwijsconsulenten bij de SWV.  Hieronder vind u onze toelichting: 
 
 



1. De rol van ouders 
In de huidige situatie worden ouders niet beschouwd als samenwerkingspartner als 
het gaat om de ondersteuning van hun kind. De rol van de ouders wordt alleen 
geborgd op organisatieniveau, in de MR. Als het gaat om de uitvoering van werkelijke 
ondersteuningstrajecten vinden professionals het heel moeilijk de ouders te 
behandelen als gelijkwaardige partner. Wanneer het traject stagneert in de systemen 
van de organisaties pleiten wij ervoor dat de ouder ook een doorbraak kan forceren 
en daartoe de positie krijgt.  

a. U heeft besloten een doorbraakaanpak in te richten voor het geval stagnatie 
optreedt in het traject. Wij pleiten ervoor ouders de mogelijkheid te bieden 
om zo’n doorbraak eigenstandig te kunnen initiëren.  

b. Wij pleiten ervoor om de gelijkwaardige rol van ouders als 
samenwerkingspartner van professionals in het ondersteuningstraject, 
grondig te borgen. Dit gaat over de inhoud van de ondersteuning en 
aansluiten bij de vraag van ouders en ook nadrukkelijk over de bewaking van 
de voortgang van het traject. Dit vraagt bijscholing en bijstellen Mindset van 
professionals.  
 

2. Geef vertrouwen en realiseer versterking 
Veel van de maatregelen die u aankondigt grijpen aan op systeemniveau, zoals de 
instandhouding van onderwijs(zorg)consulenten, het verlenen van instemmingsrecht 
op de meerjarenbegroting aan de OPR van het samenwerkingsverband, en het 
instellen van een landelijke norm voor basisondersteuning, etc. Geen van die 
maatregelen zouden in de aan ons bekende cases voor een oplossing hebben gezorgd 
(zie een voorbeeld in de bijlage). ‘Meer van hetzelfde’ binnen de bestaande 
systemen, gaat niet helpen. 

a. Wij pleiten voor vertrouwen en versterking vanuit het ministerie van OCW in 
de professionaliteit en verminderen werkdruk van het onderwijsveld, dat 
wordt voorgeleefd en uitgestraald door de minister, en blijkt uit het feit dat 
de obstakels voor ouders en professionals op de werkvloer, uit de weg 
worden geruimd. Kleinere klassen, meer expertise in de school en het 
ruimschoots faciliteren van de SBO-scholen draagt daar ook aan bij.  

 
3. De rol van schoolbesturen 

Uit uw brief blijkt dat u ontevreden bent over de houding van sommige 
schoolbesturen en -directeuren om onder de zorgplicht uit te komen, bijvoorbeeld 
door ‘wegadviseren’. U stelt terecht dat de vraag “of samenwerkingsverbanden 
succesvol zijn (…) vaak meer met cultuur dan met structuur te maken” heeft. En dat 
onderling vertrouwen en een gedeelde visie, waar alle schoolbesturen binnen het 
samenwerkingsverband eigenaarschap voor voelen hierin cruciaal zijn. Daarom 
vinden wij het curieus dat u vervolgens maatregelen aankondigt die uitsluitend het 
systeem betreffen, en die de verbetering in de cultuur niet beïnvloeden. Integendeel, 
het zijn maatregelen die besturen dwingender gaan voorschrijven, verplichten, 
controleren en afrekenen. Geen van die maatregelen zullen het door u gewenste 
vertrouwen, de gedeelde visie of het eigenaarschap bevorderen. Dit is ongewenst 
omdat bestuurders een wezenlijke rol hebben in de inrichting en uitvoering van 



passend onderwijs, zowel op SWV- als op schoolniveau. Hun steun aan passend 
onderwijs is van het grootste belang.  

a. Wij pleiten ervoor om een gedegen analyse te maken naar de 
beweegredenen van schoolbesturen om de zorgplicht te mijden, of 
anderszins te weinig eigenaarschap voor de uitvoering van passend onderwijs 
te laten zien.  

b. Wij pleiten ervoor om op basis van die analyse maatregelen te treffen die het 
vertrouwen, de gedeelde visie en het eigenaarschap binnen het SWV 
bevorderen.  

Wij hebben er alle begrip voor dat u van vele kanten wordt benaderd over dit onderwerp 
met vele adviezen en verzoeken, maar gunnen u een leuk gesprek met enkele gedreven 
professionals en ervaringsdeskundigen, die u een frisse blik op het onderwerp kunnen 
helpen geven, en zien uit naar een uitnodiging.  

Met hartelijke groet, 
namens Eigenwijs in de Wijk  
 
 
Carine Thesingh,  
voorzitter bestuur 


