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In de nieuwe Wet passend onderwijs is Nederland op-

gedeeld in samenwerkingsverbanden, ingedeeld naar 

postcode. Daar is maar één uitzondering op gemaakt 

en dat is het reformatorisch samenwerkingsverband 

Berséba voor primair onderwijs en het reformatorisch 

samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Zij 

opereren als enige samenwerkingsverband landelijk, 

maar concentreren zich met name op de Bible belt.

Gert van Leeuwen was projectleider van het reforma-

torisch onderwijs en vroeg Den Haag om een uitzon-

dering op de wet. Daaraan werd gehoor gegeven. Nu 

is hij bestuurder van het samenwerkingsverband van 

circa 180 reformatorische basisscholen in Nederland.

Wat is voor u de kern van de nieuwe Wet passend 

onderwijs?

“Het grote verschil is dat scholen zorgplicht hebben. 

Ze kunnen tegen ouders niet zeggen: ”Sorry, u kunt 

niet bij ons terecht, zoek maar verder.” Ze moeten nu 

zeggen: ”Bij ons kan het niet, maar we hebben een 

samenwerkingsverband waar het wel kan. We zoeken 

voor u een andere oplossing.”

Dat is, naast de nieuwe financiering, het grote verschil, 

maar de nieuwe Wet passend onderwijs is echt 

geen revolutie. Veel scholen, ook buiten mijn eigen 

samenwerkingsverband, deden al erg veel aan passend 

onderwijs.”

Waarom was de wet nodig?

“Het speciaal onderwijs bleef groeien en het ministerie 

moest jaarlijks extra geld in het speciaal onderwijs 

stoppen. Die zei uiteindelijk: ”We stoppen er geen 

extra geld in, we bevriezen het budget en met dit 

bedrag moet het onderwijs kinderen met beperkingen 

opvangen. Het wordt verantwoordelijk voor zijn eigen 

keuze, ook financieel.”

De verwijzing die een school deed naar het speciaal 

onderwijs, kostte een school niets. Dat betaalde de 

minister. Als een school nu een leerling doorverwijst, 

moet de school de kosten blijven dragen. Een school 

heeft dus de keuze of ze een leerling toelaten, of 

liever de rekening betaalt dan wel laat betalen door 

het samenwerkingsverband.

Hierbij is natuurlijk een valkuil mogelijk dat scholen 

om financiële redenen kinderen accepteren. Dat kan 

natuurlijk niet de bedoeling zijn. Scholen moeten 

wel de competentie hebben om een kind met een 

beperking kwalitatief goed onderwijs te geven. Het 

geheel mag absoluut niet ten kostte gaan de leerling.”

Wat is de taak van uw 

samenwerkingsverband?

“De taak van 

Berséba is identiek 

aan die van andere 

samenwerkingsverbanden. 

Onze taak is een dekkend 

netwerk voor al onze 

leerlingen te realiseren, 

ongeacht een eventuele 

beperking. Geen enkel 

kind mag tussen wal en 

schip vallen en ouders 

van een kind met een beperking laten we niet meer 

‘shoppen’ bij verschillende scholen. Als een ouder met 

een kind met een speciale zorgvraag komt, dan lossen 

we dat op.”

Is uw organisatie sinds 1 augustus veel veranderd?

“Het was bij ons, reformatorische scholen, een 

lange traditie om leerlingen zo veel mogelijk op 

de reguliere school te 

houden. Daar wordt de 

kinderen dagelijks uit 

de Bijbel verteld. Dat is 

de wens van de ouders. 

Zij willen ook graag hun 

kinderen op school in de 

woonomgeving hebben. 

Speciaal onderwijs is vaak 

wat verder weg. Verwijzing 

daar naartoe zou 

betekenen dat hun kind 

lange reizen moet maken.

We hebben wel speciaal 

onderwijs binnen Berséba. Door dat beperkt te 

houden, is de drive om een leerling op de reguliere 

school te houden, er al lang. We hebben hier dus ook 

veel ervaring in.” 

Samenwerken binnen 

de wet passend onderwijs

“Onze taak is een 
dekkend netwerk voor 

al onze leerlingen te 
realiseren, ongeacht een 

eventuele beperking.”
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Dus jullie zijn een schoolvoorbeeld van hoe de mi-

nister het graag ziet?

“Passend onderwijs doen wij al jaren, zeg ik 

wel eens. Dat blijkt 

uit twee dingen: wij 

hebben een erg laag 

doorverwijzingspercentage 

naar speciale voorzieningen, 

maar een hoog percentage 

rugzakleerlingen. De rugzak 

bestaat nu niet meer, 

maar wij hadden dus veel 

kinderen op onze scholen 

met een rugzak voor een specifieke zorgvraag op 

een reguliere school. Dit is een uitvloeisel van ons 

beleid.”

Wat is volgens u het voordeel van iemand met een 

rugzak op een reguliere school?

“Een leerling kan in zijn eigen huisomgeving naar 

school, met zijn eigen vriendjes en in een normale 

sociale setting. Na school kan hij met die vriendjes 

spelen. Als hij naar het speciaal onderwijs gaat, 

komt hij bijvoorbeeld een 

uur later dan anderen thuis 

met een busje, heeft hij geen 

schoolvriendjes in de buurt, 

en dergelijke. 

Ook voor kinderen die op 

een reguliere school zitten en 

normaal onderwijs krijgen, is 

het goed om met kinderen 

met een beperking samen te 

leven en waar nodig te helpen. We vinden het ook 

vanuit onze identiteit heel belangrijk om een leerling 

met een beperking te helpen.”

Zijn er ook nadelen aan de nieuwe wet?

“Doordat de scholen financieel verantwoordelijk 

zijn voor het gehele onderwijs, dus ook het 

speciaal onderwijs, ontstaat de druk om zoveel 

mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs op 

te vangen. Het vraagt van docenten heel veel 

om gedifferentieerd te werken, zeker als het om 

grote ondersteuningsbehoeften gaat. Dan moet 

de leerkracht zoveel aandacht geven aan die ene 

leerling, dat hij dat minder kan doen aan andere 

leerlingen. Die afweging moet de directie maken. 

Waar de leerkracht het niet alleen kan, moeten 

anderen bijspringen.

Mogelijk zijn er ouders die hun kind liever op 

een school van een ander samenwerkingsverband 

plaatsen. Dat blijft mogelijk, want de vrije keuze van 

ouders staat als een huis.”

Wat betekent de nieuwe wet voor leerkrachten?

“Professionalisering is van groot belang. Docenten 

moeten goed geschoold worden en, waar nodig, 

voorzien worden van extra handen in de klas. 

Ook begeleiding vanuit de speciale scholen is erg 

belangrijk. Het is dan ook goed om begeleiding te 

organiseren voor scholen die in de knel komen. 

Die leerkrachten moeten wel ondersteund worden, 

anders kan het ten koste gaan van het welzijn van 

de leerling.”

Nu is de wet enige weken van kracht. Hoe bevalt die 

tot nu toe?

“Er is veel onrust geweest over de wet. De indruk 

werd gewerkt dat bij iedere basisschool een busje 

zou stoppen met leerlingen die op speciaal onderwijs 

zaten en nu op regulier onderwijs geplaatst zouden 

worden. Dat is een volstrekt verkeerd beeld.

Er waren 70.000 plaatsen in het speciaal onderwijs 

en die werden bekostigd door het ministerie. Die 

plaatsen zijn er gewoon nog steeds. Het is wel zo 

dat groei niet meer betaald zal worden door de 

overheid. Op het moment  dat leerlingen verwezen 

worden, wordt er gekeken naar wie dat gaat betalen. 

Zit er een groei in het aantal leerlingen in het 

speciaal onderwijs, dan moeten de scholen van het 

verband dat met z’n allen betalen.”

Wouter Wieman

“Passend onderwijs 
doen wij al jaren, 
zeg ik wel eens.”


