actueel+ 
Koersverandering in Passend Onderwijs
Het kabinet wil dat budget voor passend onderwijs
meer in de klas komt. Bovendien mag dat budget
niet verder groeien. Aan de rugzakregeling zaten
veel nadelen, daar is nu van afgestapt. Staatssecretaris Dijksma heeft de koersverandering toegelicht
in een brief aan de Tweede Kamer.
Het rugzakje met geld voor zorgleerlingen in regulier onderwijs gaat verdwijnen, zo bleek 2 november uit een brief
van staatsecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma aan de
Tweede Kamer. Het Kabinet geeft in nieuwe opzet voor het
toewijzen van geld aan zorgleerlingen (ruim twee miljard
euro per jaar) meer macht aan de scholen. Ouderverenigingen zijn niet allemaal positief over de koersverandering.

Met name ouders, verenigd in het Platvorm VG, een koepelorganisatie van ouders van verstandelijk gehandicapten,
vrezen willekeur. En ook de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) is niet blij met de verandering. Ze
zouden liever een verbetering van de rugzakregeling zien.
Ze verwachten dat ouders niets meer in te brengen hebben.
Dijksma motiveert haar stap met het argument dat complexiteit en bureaucratie worden aangepakt. Er komt meer
maatwerk, meer handen in de klas en leraren worden beter begeleid bij de omgang met zorgleerlingen. Ouders
worden meer betrokken en weten zich vanwege een zorgplicht van de school verzekerd van een passende plek. De
partijen slagen er volgens Dijksma ondanks hun inzet
niet in hun opzet om alle leerlingen passend onderwijs te
bieden. Bovendien is de financiering een punt. Het aantal
rugzakjes is van 2003 tot 2008 gestegen van 11.000 naar

36.000; in de nieuwe koers maakt deze ‘open-eind-financiering’ plaats voor budgetfinanciering. De AOC Raad ziet
kansen in haar voorstellen, bijvoorbeeld voor meer flexibiliteit in de inzet van middelen.
De discussie over passend onderwijs, dat wil zeggen onderwijs aan zorgleerlingen in regulier onderwijs, wordt al
langer gevoerd. Hoe kun je elk kind onderwijs bieden dat
aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten? Liefst
op een reguliere school, aldus Dijksma, en als dat niet kan
in speciaal onderwijs.
De AOC Raad en andere sectorraden praten mee. Zij proberen naar OCW één lijn te trekken en stemmen, aldus
Alinda Huistra, beleidsadviseur AOC Raad, in met de
koers zoals die nu is ingezet. De sectorraden hebben nog
wel verantwoordelijkheid in de uitwerking. De issues die
aandacht van de AOC Raad hebben, zijn dan met name de
financiën, het kunnen borgen van de kwaliteit van zorg
binnen aoc-onderwijs en de positie van de groenscholen
binnen de samenwerkingsverbanden.
De maatregelen die Dijksma nu voorstelt, vloeien voort uit
de herziening van passend onderwijs, die voor de zomer
met de Tweede Kamer werd afgesproken. Ze moeten in
augustus 2012 in werking treden. Dan wordt het rugzakje afgeschaft en gaat het geld naar de samenwerkingsverbanden, ongeveer 80 voor voortgezet onderwijs. Zij bepalen, in samenspraak met ouders, waar een kind heen kan.
Scholen zouden volgens Dijksma daarbij niet moeten uitgaan van beperkingen, maar van mogelijkheden. (tvdb)

De belangrijkste maatregelen passend onderwijs
volgens het ministerie van OCW.
N Speciaal onderwijs blijft bestaan en wordt verbeterd
N Leraren worden beter toegerust
N Meer handen in de klas om leerlingen die extra zorg
nodig hebben te ondersteunen
N Ouders worden nadrukkelijker betrokken bij het
onderwijs aan hun kind
N Ouders weten zich via een zorgplicht van het
schoolbestuur verzekerd van een plek voor hun kind
N Er komt een flexibele inzet van middelen. De
landelijke indicatiestelling vervalt en rugzakgeld gaat
naar de scholen
N De scholen die de meeste zorg aanbieden krijgen
het meeste geld
N Een landelijk referentiekader zorg dat kan dienen als
instrument voor scholen en samenwerkingsverbanden
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