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BETREFT   

Passend Onderwijs 

 
 

Geachte leden van de Vaste Commissie voor OCW, 
 

Het is nog niet te laat voor passend onderwijs. Maar onze leden hebben het wel 
zwaar. CNV Onderwijs ziet nog steeds mogelijkheden om passend onderwijs tot een 

succes te maken, maar dan moet snel ingegrepen worden op de volgende punten: 

 
1. Het primaire proces is uitgangspunt 

Geld voor passend onderwijs komt niet altijd in de klas. Dit vinden wij een 
zorgelijke situatie. Daarbij zien we dat door de verevening 

samenwerkingsverbanden meer of minder te besteden hebben dan voor passend 

onderwijs. Dit leidt tot ongelijkheid in Nederland: samenwerkingsverbanden waarbij 
het geld niet op kan en regio’s waar leraren, schoolleiders, ondersteuners, ouders 

en leerlingen dagelijks geconfronteerd worden met een knellend budget. Wij willen 
graag helderheid over de middelen. En vooral dat de overheid er op toeziet dat al 

het geld voor passend onderwijs ook daadwerkelijk voor het primaire proces wordt 
ingezet. 

 

2. Elke leraar beslist mee over de basisondersteuning  
Te lang is het gegaan over bestuurlijke processen. Ook nu nog dreigt het te gaan 

over cijfers. Waar het werkelijk om gaat is wat er gebeurt met de kinderen. 
Daarvoor zijn dagelijks tienduizenden mannen en vrouwen aan het werk. Zij weten 

wat deze kinderen nodig hebben. Zij weten hoe passend onderwijs er uit ziet, 

vandaag de dag. Het wordt hoog tijd dat zij ook meebeslissen over het passend 
onderwijs van morgen. Door leraren aan te laten geven welke kinderen zij wel of 

juist niet kunnen ondersteunen en wat daarbij nodig is  in het 
schoolondersteuningsprofiel. Passend onderwijs kan alleen vorm krijgen als de 

werkvloer echt betrokken wordt. 
 

3. De leraar krijgt ondersteuning bij handelingsverlegenheid  

De praktijk wijst anders uit. In de onderzoeken van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek komt het ook naar voren: regulier onderwijs kan veel zorg aan 

maar heeft moeite met ernstige gedragsproblemen. Kinderen, leraren, oop-ers en 
schoolleiders zijn hiervan dagelijks de dupe. Wie gaat achter een kind aan dat 
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bijvoorbeeld wegloopt? Extra middelen zijn er wel, maar komen niet of te laat bij 

het kind en de klas. 
 

4. Er komen extra handen in de klas 
Onze leden “snakken naar extra handen!” zoals één van onze leden schreef. Met 

25% zorgleerlingen is één paar handen en ogen te weinig. De verwachtingen zijn 

torenhoog van politiek en ouders, maar de leraar kan het niet alleen. Het blijft 
onduidelijk waar de €50 miljoen voor onderwijsondersteuners is gebleven. Wij 

verzoeken de Vaste Kamercommissie hier duidelijkheid over te geven. 
 

5. Het tripartiete akkoord moet worden verlengd  
De laatste maanden zien we op diverse plekken in het land dat passend onderwijs 

zorgt voor ontslagen. Vaak zijn het specialisten uit de voormalige expertisecentra is 

het niet alleen een persoonlijke aangelegenheid maar gaat ook de expertise voor 
het onderwijs verloren. Als het aantal verwijzingen naar het SBO en (V)SO verder 

afneemt zullen meer ontslagen vallen. Om de expertise te behouden en de mensen 
te beschermen vragen wij u het convenant te verlengen. 

 

Passend onderwijs voelt als een bezuiniging voor onze leden. Dat is het in de 
praktijk ook, immers €111 miljoen is blijven liggen. Om passend onderwijs te doen 

slagen moeten geld en expertise weer in de klas terechtkomen.  
 

Graag licht ik onze standpunten en vragen toe, mocht u nog vragen hebben. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 
 

 

 
 

Loek Schueler 
Voorzitter CNV Onderwijs 


