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De 7 standpunten van LECSO en het SBOwerkverband 
 

Samen verantwoordelijk voor de onderwijsbehoefte van  
elk kind 

 
 

1. Formuleer de visie nóg nadrukkelijker.  
De onderwijsbesturen zijn collectief verantwoordelijk voor alle leerlingen met een 
leerplicht. De ondersteuningsvraag van de leerling is leidend. Hierop worden de 
ordening, benodigde expertise en voorwaarden gebaseerd. 

 
2. Pas het taalgebruik aan door zoveel mogelijk te praten over onderwijs 

aan alle leerlingen.  
Iedere leerling heeft namelijk een ondersteuningsbehoefte, maar de intensiteit 
varieert sterk per leerling. Laten we praten over onderwijs en niet meer over regulier 
of speciaal onderwijs. En laten we dat consequent doen: in onze visie, taalgebruik en 
denken. Op die manier vermijden we het ‘wij’ en ‘zij’ gevoel. En geven we het signaal 
af waar we naar toe willen: Funderend Onderwijs.  

 
3. Veranker het recht op onderwijsinclusie in de wet. 

Zo is de uiteindelijke bedoeling voor iedereen helder. 
 

4. Bevorder actief de samenwerking tussen regulier en speciaal. 
Om tot scholen te komen waarin een onderwijsaanbod voor iedere leerling 
gerealiseerd wordt, is intensieve samenwerking tussen het speciaal en regulier 
onderwijs een noodzaak. Het realiseren van een integraal onderwijsaanbod, waarin 
kennis, deskundigheid en expertise gezamenlijk ingezet wordt om aan de 
ondersteuningsbehoefte  van iedere leerling tegemoet te kunnen komen, leidt tot 
inclusieve scholen, waar iedere leerling welkom is. 

 
5. Voer als overheid een strakkere, centrale regie op de 

samenwerkingsverbanden.  
Geef meer duidelijkheid over de landelijke doelen van de samenwerkingsverbanden. 
Het hoe is aan hen, met ruimte voor regionale diversiteit, maar wees als overheid 
duidelijk over het waarom en wat om m.b.t. de randvoorwaarden ongelijkheid tussen 
de samenwerkingsverbanden te voorkomen.  Samenwerkingsverbanden dienen ‘smal’ 
ingericht te worden, zijn ondersteunend aan de schoolbesturen en hanteren een 
transparante governancestructuur. Schoolbesturen zijn met hun directeuren de 
eigenaren van en verantwoordelijk voor de route naar inclusieve scholen  

 
 

6. Ontschot de scheiding tussen onderwijs en jeugdzorg. 
Neem hierin als overheid het voortouw en voer de regie over dit proces. Spreek je uit 
over de regionale regiefunctie: wie krijgt deze en hoe wordt dat gerealiseerd?  

 
7. Zorg voor een landelijke borging en deling van kennis en expertise.  

Die is namelijk al ruim aanwezig binnen het gespecialiseerd onderwijs en 
onontbeerlijk om tot een inclusief onderwijsaanbod te kunnen komen. Die kennis en 
expertise dient ontsloten te worden, óók voor het gespecialiseerd onderwijs zelf. 
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Toelichting: 
 

1. Formuleer de visie nóg nadrukkelijker. 
Passend Onderwijs vraagt naast alle organisatorische zaken vooral om een belangrijke 
cultuurverandering binnen het totale onderwijs. Zeer lastig, dat weet iedereen, maar 
het je kunnen richten op het uiteindelijke doel vraagt om een basisprincipe. Een 
principe dat bij iedere onderwijsbestuurder in Nederland tussen de oren zou moeten 
zitten, nl. dat het onderwijs een maatschappelijke opdracht heeft en er dus dient te 
zijn voor ieder kind en iedere jongere. Geloof, achtergrond, geaardheid, beperking, 
etc. is daarbij niet van belang: ook zij maken deel uit van onze samenleving en hebben 
naast een plicht ook recht op onderwijs dat aansluit op hun behoeften. Kinderen en 
jongeren zouden samen moeten kunnen opgroeien en dus ook samen onderwijs 
moeten kunnen volgen. 

 
2. Pas het taalgebruik aan door zoveel mogelijk te praten over onderwijs 

aan alle leerlingen. 
Wanneer je scholen ziet als plaatsen waar iedere leerling onderwijs moet kunnen 
volgen, daarin ondersteund door deskundige medewerkers, dan is het niet direct 
nodig om te praten over ‘speciaal’ en ‘regulier’. Dit zijn duidingen die niet alleen 
verwijzen naar speciale en reguliere leerlingen, maar ook naar instituties: de vertaling 
in bakstenen, in gescheiden onderwijslocaties, in wij en zij. Het gaat binnen het 
onderwijs echter om een adequate leer- en leefomgeving voor leerlingen, waar 
medewerkers over de expertise en kennis beschikken om ook op complexe 
ondersteuningsvragen van leerlingen  antwoorden te kunnen geven. Dat we met een 
dergelijke denkwijze het opheffen van het gespecialiseerd onderwijs na zouden 
streven is een grote misvatting. Wat we wél zeggen is dat leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte niet persé in separate gebouwen hun onderwijs hoeven te 
volgen; dat zou ook binnen meer integrale settings kunnen, MITS de deskundige 
ondersteuning, bijvoorbeeld door medewerkers die bekend zijn met de doelgroep, 
gegarandeerd is. 

 
3. Bevorder actief de samenwerking tussen regulier en speciaal. 

Een logische volgende stap om op basis van de onder 1 en 2 genoemde standpunten 
praktisch in te kunnen vullen is om de samenwerking tussen het gespecialiseerd en 
regulier onderwijs sterk te bevorderen. Het onderwijs aan leerlingen gezamenlijk 
vorm geven in een zo geïntegreerd mogelijke setting, waarin iedere leerling de gepaste 
ondersteuning krijgt die het nodig heeft, zou daarbij nadrukkelijk gestimuleerd 
moeten worden. Wetgeving mag geen belemmering zijn, maar moet stimuleren: haal 
schotten weg, ook die tussen de zorg en onderwijs, pas bouwbesluiten aan, 
ondersteun goede initiatieven, ook in middelen. Wanneer leerlingen met 
verschillende achtergronden en beperkingen elkaar ontmoeten binnen een school , 
bevordert dat het leren kennen van elkaar en wordt het onderwijs inclusiever.  

 
4. Veranker het recht op onderwijsinclusie in de wet. 

Met de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag voor de Rechten van personen 
met een Handicap in 2016, zou o.a. de toegang tot het onderwijs voor niemand meer 
een probleem moeten zijn. Helaas zien we ook in de Evaluatie Passend Onderwijs dat 
de uitwerking daarvan in de praktijk uiterst moeizaam gaat. Hoewel we er van 
overtuigd zijn dat wettelijke dwang niet dé sleutel zal zijn om hierin verbetering te 
kunnen aanbrengen, menen we wel dat verankering van het recht op 
onderwijsinclusie in de wet in ieder geval voor ouders een belangrijke steun in de rug 
kan betekenen. Het zou de talloze argumenten van schoolbesturen waarom een kind 
met een wat complexere ondersteuningsvraag niet bij hen terecht kan, wellicht 
kunnen elimineren.  
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5. Voer als overheid een strakkere, centrale regie op de 

samenwerkingsverbanden.  
De ruimte die samenwerkingsverbanden is toegestaan bij de inrichting daarvan, heeft 
als negatief effect dat er verschillen bestaan tussen de samenwerkingsverbanden op 
het gebied van de randvoorwaarden. Dat laatste is onwenselijk en heeft geleid tot 
ongelijkheid in wat scholen, leerlingen en ouders kunnen verwachten van een 
samenwerkingsverband. Die verschillen betreffen o.a. de aanvraagprocedures TLV, de 
duur van een TLV, interpretatie van de categoriebekostiging, hanteren van 
leeftijdsgrenzen voor leerlingen en financiële reserves. Dit dient hersteld te worden 
door vanuit de overheid m.b.t. de randvoorwaarden richting te geven aan de 
samenwerkingsverbanden. Dit geldt ook voor de governance van de 
samenwerkingsverbanden: schoolbesturen zijn met hun directeuren eigenaar van 
Passend Onderwijs, maar komen in de huidige structuur in een rolconflict: zij zijn 
bestuurder van het samenwerkingsverband, maar ook bestuurder van hun eigen 
schoolorganisatie. Een splitsing van die rollen, bijvoorbeeld door de schoolbesturen in 
een Deelnemersraad of Raad van Aangeslotenen te plaatsen en het 
samenwerkingsverband af te slanken tot een ondersteunende dienst van het proces 
Passend Onderwijs met een eigen, onafhankelijk toezichthoudend orgaan,  verdient 
aanbeveling.   

 
 

6. Ontschot de scheiding tussen onderwijs en (jeugd)zorg. 
Ook hierover dient de overheid nadrukkelijk regie over de uitgangspunten te voeren. 
Verbinding tussen onderwijs en (jeugd)zorg is een belangrijke voorwaarde om tot een 
gedegen en deskundig onderwijsaanbod voor iedereen te kunnen komen. De huidige 
experimenten leveren data op, maar maak t.a.v. de ontschotting als overheid snelheid 
en wees helder over wie waar wat dient te doen. 

 
7. Zorg voor een landelijke borging en deling van kennis en expertise.  

Veel partijen binnen het gespecialiseerd onderwijs beschikken over veel en specifieke 
expertise. Deze kennis is van cruciaal belang. Voor medewerkers die met leerlingen 
met een complexe ondersteuningsbehoefte werken binnen het huidige gespecialiseerd 
onderwijs, maar ook voor het reguliere onderwijs en voor de opleidingsinstituten. 
Door het bundelen, verder ontwikkelen, borgen en delen van deze kennis en expertise 
op landelijk niveau moet de aanwezige kennis toegankelijk worden voor iedereen die 
daar belang bij heeft. Dit betekent samenwerking op het niveau van de diverse 
clusters en de onderwijs- en scholingsinstituten. Momenteel wordt daarover al 
cluster-doorbrekend met elkaar over gesproken. 


