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Geachte leden van de vaste Kamercommissies Onderwijs en VWS, 

 

U bespreekt op 5 februari tijdens het AO Onderwijs en Zorg de maatregelen die de ministers 

voorstellen om de verbinding tussen onderwijs en zorg te verbeteren. Vanuit het kabinet is daar op 

30 oktober 2019 een brief over opgesteld (31 497 en 31 839 Nr 334).  

 

De belangen- en ouderorganisaties Ieder(in), Balans, Ouders & Onderwijs, Per Saldo en Zorgeloos 

naar School maken zich zorgen over de maatregelen die genomen worden en de uitwerking 

daarvan. De maatregelen doen onvoldoende recht aan de problemen die we signaleren in het veld. 

Hieronder vragen wij uw aandacht voor de volgende punten.  

 

1. VN-Verdrag Handicap is vertrekpunt 

Tijdens het plenair debat over het VN-verdrag Handicap van 19 december 2019 jl. is een motie 

aangenomen dat ieder ministerie verplicht een actieplan te schrijven om uitvoering te geven aan 

het VN-verdrag Handicap. Daarmee zou het concreet en meetbaar toewerken naar integratie van 

regulier met speciaal onderwijs tot één inclusief onderwijssysteem dichterbij moeten komen. 

Het VN-verdrag Handicap geeft daarbij duidelijk aan dat ondersteuning van leerlingen met unieke 

en complexe ondersteuningsvragen niet moet worden georganiseerd in een aparte omgeving. De 

opgave is juist om de expertise en ervaring in het regulier en speciaal onderwijs bij elkaar te 

brengen. Op grond van het VN-verdrag Handicap moet ieder kind welkom kunnen zijn op een 

school in de buurt en daar zorg en ondersteuning op maat ontvangen. Maar ook voor kinderen die 

(tijdelijk) niet in een klassikale schoolsetting passen, bijvoorbeeld door een trauma of complexe 
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internaliserende problematiek, maar op een andere manier in een specialistische setting wél 

kunnen leren, moet een combinatie van onderwijs en zorg gefaciliteerd worden. 

We hebben steeds met klem gevraagd om problemen in passend onderwijs op te lossen. Dit moet 

in samenhang gezien worden met het toewerken naar inclusief onderwijs, zoals het VN-verdrag 

Handicap voorstaat.  

Om te komen tot verbeteringen in het huidig stelsel van passend onderwijs en de aansluiting met 

zorg, dient het uitgangspunt te zijn dat álle voorgestelde maatregelen in lijn zijn met het VN-

verdrag Handicap.  

Een ander punt dat wij willen noemen is de nieuwe factsheet medisch handelen. Deze geeft niet 

duidelijk aan dat schoolbesturen een verantwoordelijkheid hebben om zich in te zetten voor 

doeltreffende aanpassingen voor leerlingen (ook als het medisch handelen betreft). Daardoor 

voldoet de factsheet niet aan de Wet gelijke behandeling (Wgbh/cz), omdat die eenzijdig en 

onevenredig verantwoordelijkheid bij de ouders van kinderen met een zorgvraag neerlegt. 

  

 Wij verzoeken u aan de minister(s) te vragen in hoeverre de voorgestelde 

maatregelen in lijn zijn met het VN-verdrag Handicap (art. 24). 

 Wij verzoeken u de minister(s) te vragen een actieplan te ontwikkelen waarin 

toegewerkt wordt naar integratie van regulier en speciaal onderwijs, zodat 

onderwijs voor een grotere en diverse groep leerlingen openstaat en inclusief 

wordt. 

 We verzoeken u er bij de minister(s) op aan te dringen om de nieuwe factsheet 

medisch handelen te herzien in samenwerking met vertegenwoordigers van 

ouders, zodat die duidelijk aangeeft dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn 

voor het treffen van doeltreffende aanpassingen.  

 

Punt 1 wordt tevens onderschreven door kinderrechtenorganisatie Defence for Children. 

 

 

2. De combinatie van onderwijs en zorg vereist individueel maatwerk 

Wij zijn verheugd dat de ministeries OCW en VWS het uitgangspunt volgen dat kinderen hun 

volledig ontwikkelpotentieel moeten kunnen bereiken in een passende, veilige en leerzame 

omgeving. Toegezegd is dat maatwerk mogelijk blijft. Daar hebben wij ook om gevraagd, omdat 

we vinden dat het kind en zijn ondersteuningsbehoefte centraal hoort te staan. Als dit principe 

wordt nageleefd zal maatwerk altijd mogelijk moeten zijn.  

De voorgestelde maatregelen gaan ons alleen niet ver genoeg. Zolang een dekkend aanbod 

ontbreekt, collectieve zorginkoop alleen wordt voorgesteld als mogelijkheid in speciaal onderwijs, 

onderwijs vooralsnog alleen mogelijk is op scholen of in zorginstellingen, is verdergaand maatwerk 

echt noodzakelijk.  

 

 Wij vragen u er bij de minister(s) op aan te dringen maatwerk nog ruimer in te 

vullen. 

 

We krijgen signalen dat er samenwerkingsverbanden en zorgkantoren zijn die nu al hun eigen 

pilots zijn begonnen. Die experimenten leiden tot grote onzekerheid en onrust bij ouders. Er wordt 

jaarlijks een vast bedrag (tussen de €9.000 en €15.000 afhankelijk van het VG zorgprofiel) van het 

budget ingehouden voor zorg tijdens onderwijstijd, terwijl niet gekeken wordt naar hoeveel zorg 

het kind daadwerkelijk door de collectief ingekochte zorgverlener op school ontvangt. Ook wordt 

niet goed bekeken of het kind überhaupt zorg vanuit deze zorgverlener op school ontvangt en wat 
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het kind nog aan zorg moet ontvangen uit het resterende budget tijdens onderwijstijd. Hierdoor 

houden budgethouders een te laag budget over om zelf noodzakelijke zorg in te kunnen kopen. Dit 

speelt bijvoorbeeld in Limburg (de Maasgouw). 

 

 Wij vragen u er bij de minister(s) op aan te dringen dat 

samenwerkingsverbanden en zorgkantoren, die nu al experimenteren met 

collectieve zorginkoop, hun pilot stopzetten totdat er vanuit de ministeries 

heldere kaders liggen voor uitvoering. 

 

Het voorstel voor het instellen van zorgarrangeurs is een nieuwe toevoeging in de al lange rij aan 

ondersteunende instanties die maatwerk dichter bij scholen en ouders moet brengen. De vraag is 

of zorgarrangeurs iets toevoegen. Liever zien wij dat in de scholen zelf deze kennis beschikbaar is 

door middel van bijscholing en deskundigheidsbevordering of dat de huidige 

ondersteuningsmogelijkheden worden uitgebreid bijvoorbeeld bij onderwijszorgconsulenten of 

samenwerkingsverbanden. 

 

 Wij vragen u er bij de minister(s) op aan te dringen om het instellen van 

‘zorgarrangeurs’ te heroverwegen. 

 

3. Pilots collectieve zorginkoop niet zomaar beleggen bij gemeenten 

Belangen- en ouderorganisaties hebben grote bezwaren tegen het voorstel om gemeenten aan te 

wijzen voor de collectieve zorginkoop. De schaalgrootte en werkingsgebied van gemeenten wijken 

in de praktijk flink af van die van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. 

Afstemmingsproblemen of zelfs chaos liggen op de loer als onderwijs- en zorginstellingen te maken 

hebben met verschillende manieren van gemeentelijke collectieve zorginkoop. Daarnaast bestaat 

er grote twijfel of gemeenten over voldoende expertise beschikken om deze voorgenomen inkoop 

goed te regelen.  

Problemen in het gemeentelijk zorgdomein, zoals met jeugdzorg en hulpmiddelen, moeten worden 

vermeden. Bureaucratie en het streven om zo goedkoop mogelijk door middel van aanbesteding in 

te kopen, staan het noodzakelijke maatwerk in de weg. Gemeentelijke collectieve zorginkoop levert 

grote risico’s op, ook omdat de afstand tussen gemeente en de leerling/ouders erg groot is en bij 

inkopers de inhoudelijke kennis over maatwerk ontbreekt.  

De voorgenomen pilots vragen om een onafhankelijke begeleiding, waarbij als vertrekpunt geldt 

dat het vinden van de meest geëigende partij om de zorginkoop te doen, onderwerp is van 

onderzoek. Hierbij moet gekeken worden naar de omvang van de regio, de schaalgrootte van 

samenwerkingsverbanden, zorgplicht van scholen, regulier- en/of speciaal onderwijs en type 

zorg/ondersteuning dat ingekocht moet worden en de wijze waarop deze inkoop plaatsvindt. 

 

 Wij vragen u er bij de minister(s) op aan te dringen dat hij onderzoekt welke 

partij het beste de regie over de collectieve zorginkoop kan voeren. Dit dient 

uitgangspunt van zijn voorstel/plan te zijn. Een onafhankelijke organisatie moet 

de voorgenomen pilots begeleiden. Belangen- en ouderorganisaties moeten 

hierbij betrokken zijn. 

  

4. Zet de ervaringsdeskundigheid van ouders in  

In de brief van het kabinet komen allerlei verbetermaatregelen aan bod waarbij expertmatig 

bepaald wordt wat goed is voor de leerling. Er ligt een voorstel voor het instellen van de 

bovengenoemde zorgarrangeurs en de factsheet medisch handelen. Er gaan regelingen uitgewerkt 
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worden voor flexibiliseren onderwijsmiddelen, creëren van ontwikkelingsaanbod, ontwikkeling van 

kinderen in een zorgomgeving, de rol van de casusregisseur bij vrijstellingsprocedures, opzet van 

de pilots met collectieve financiering en doorzettingsmacht.  

Ouders hebben in de toekomst met de uitwerking van deze voorzieningen te maken, met nieuwe 

regels, werkafspraken en protocollen.  

Volgens het principe van het VN-verdrag Handicap: ‘Niets over ons, zonder ons’, is het noodzakelijk 

dat ouders hun ervaringsdeskundigheid inzetten bij het formuleren en uitvoeren van deze 

wijzigingen en het eenvoudig maken en houden van de regels. Als dat zorgvuldig gebeurt, sluit de 

oplossing aan op hun behoeften en worden zij ontzorgd, maar verliezen zij geen regie.  

 

 Wij vragen u er bij de minister(s) op aan te dringen dat belangen- en 

ouderorganisaties betrokken worden bij de uitwerking van de regelingen, pilots, 

werkafspraken en protocollen die voorgesteld worden in de onderwijs-zorg brief. 

 

Wij vragen u onze inbreng te betrekken bij uw overleg en wensen u een succesvol debat. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Illya Soffer, directeur Ieder(in) 

 

Balans, Ouders & Onderwijs, Per Saldo en Zorgeloos naar School 

(logo’s) 

 

Illya Soffer,  

directeur Ieder(in) 

Floor Kaspers, 

voorzitter Zorgeloos naar 

School 

Suzanne Boomsma, 

directeur Balans 
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