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EXTRA NIEUWSBRIEF 9 MEI 2012 

  Deze extra Nieuwsbrief ontvangt u omdat u zich hiervoor heeft aangemeld via de website 
www.swv2302.nl. 

  

 

Laatste ontwikkelingen passend onderwijs 

  Van het Ministerie van OC&W ontvingen wij hedenochtend het volgende bericht: 

'De Eerste Kamer heeft gisteren besloten dat de wet passend onderwijs niet 

controversieel is. De Kamer gaat de wet komende weken behandelen. Dat betekent vrijwel 

zeker dat we doorgaan met passend onderwijs.  

Eerder was al bekend geworden dat de bezuinigingen van € 300 miljoen van de baan zijn. 

Over deze zaken hebben sommigen van jullie me afgelopen tijd een aantal vragen gesteld. 

In deze mail leg ik kort uit wat we op dit moment al weten en wat we nog niet weten en wat 

de planning is voor komende maanden. 

  

In de eerste plaats: bekijk www.passendonderwijs.nl regelmatig. Daar zullen we alle 

informatie die beschikbaar is op zetten.  

  

De wet gaat door. De Kamer heeft nog wel vragen bij het tijdpad. Daarover volgt nog 

overleg. Tot anders besloten wordt gaan we ervan uit dat het oude tijdpad (1 november het 

swv opgericht, 1 mei ondersteuningsplan gereed) gehandhaafd wordt. Als er daarbij wat 

verandert laten we het meteen weten. De financiën zijn natuurlijk erg belangrijk. De 

bezuinigingen bij het (v)so worden geschrapt. Besturen krijgen daar nader bericht over. 

Omdat het stelsel wel verandert, moet een deel van de middelen nu anders ingezet worden. 

Hoe zet je dat deel van de middelen voor ambulante begeleiding nu weg? Wat gebeurt er 

met geld voor indicatiestelling? Dat kan niet naar de REC’s, want die worden opgeheven. 

Het moet anders. Over hoe dat precies gebeurt, moet nog besloten worden. Gevolg is dat 

de cijferbladen die jullie ontvangen hebben er weer helemaal anders uit gaan zien, hoewel 

de beleidsmatige essentie niet zal veranderen; tekorten blijven tekorten. We kunnen nu 

nog niet zeggen hoe het precies verandert. Wat zeker is dat het er financieel beter uit 

gaat zien; met € 300 miljoen erbij lijkt dat duidelijk. Het swv krijgt meer inkomsten, een 

hoger bedrag per leerling. Ook de uitgaven nemen toe; het kosten per leerling op het (v)so 

nemen toe voor het swv. Omdat alle prijzen hoger worden zullen ook de bedragen voor 

verevening groter worden. En toch wordt iedereen er beter van. Het lijkt complex en dat 

is het ook. We leggen het graag een keer uit als die nieuwe cijfers er zijn. Waarschijnlijk 

wordt dat wel na de zomervakantie.  

  

Voor de zomervakantie willen we nog de laatste samenwerkingsverbanden uit Noord Oost 

bezoeken. We gaan ervan uit dat na de zomervakantie met de nieuwe cijfers waar de € 300 

miljoen in is verwerkt en de eventueel aangepaste planning, en met veel 

samenwerkingsverbanden die de laatste hand leggen aan de statuten nader overleg 

wenselijk zal zijn. In de tussentijd blijven we beschikbaar om alle vragen die we kunnen 

  

http://www.swv2302.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/


beantwoorden te beantwoorden.' 
 
Vanzelfsprekend houden wij u via deze Nieuwsbrief op de hoogte! 

 

Vragen/opmerkingen? 

  Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, schroom dan niet ons 
een mail te sturen. Dat kan via info@swv2302.nl. 

  

 

  Colofon     

  Postbus 369   
  7570 AJ Oldenzaal   
  info@swv2302.nl    
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