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EXTRA NIEUWSBRIEF 

  Deze extra Nieuwsbrief is verzonden aan allen die zich voor deze Nieuwsbrief hebben 
aangemeld. 

Op 24 april jl. heeft onze projectcoördinator Roel Weener overleg gehad met de 
regiocoördinatoren van OC&W over de ontwikkelingen passend onderwijs in relatie tot de val 
van het Kabinet. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mede. 

  

 

Wetsvoorstel 

  De Minister is er alles aan gelegen om het wetsvoorstel passend onderwijs door de Eerste 
Kamer te krijgen en dus het stempel CONTROVERSIEEL te voorkomen. Het wetsvoorstel 
passend onderwijs staat voor haar om nummer 1 en zij is bereid om daarvoor andere 
wetsvoorstellen te laten sneuvelen. Te meer ook omdat vrijdag 21 april j.l. tijdens de – toen nog 
wel – onderhandelingen in het Catshuis er een doorbraak was in de ombuigingen van zo’n 150 
miljoen euro in de bezuinigingen passend onderwijs voor het (V)SO. 

Vandaag of morgen zal duidelijk worden of het de Minister lukt om het er door te krijgen. Wij 
houden u vanzelfsprekend op de hoogte. 

Overigens gaven de collega’s ook aan dat het alleszins verstandig is om ‘ gewoon’ door te gaan 
met tenminste de inhoudelijke ontwikkelingen want de verwachting is absoluut niet dat er veel 
zal veranderen ook niet als het wèl controversieel wordt verklaard. Er zal dan hooguit een 
aanpassing in het tijdpad komen! En er zal tevens een vertraging optreden in het beschikbaar 
komen van de zogenaamde  impulsmiddelen passend onderwijs (40.000 euro plus 4 euro per 
leerling). Deze middelen zijn niet ‘weg’, maar kunnen alleen worden toegekend als het 
wetsvoorstel van kracht blijft. Zo niet dan worden ze door de ‘ nieuwe’ Minister als zodanig 
ingezet. 

  

 

Vragen? 

  Mocht u naar aanleiding van deze extra Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan 
kunt u een mail sturen naar info@swv2302.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie. 

Wilt u uw collega's en/of medewerkers er, waar nodig, op wijzen dat ze zich kunnen aanmelden 
voor het ontvangen van deze Nieuwsbrief? Dat kan via de website www.swv2302.nl. Bij 
voorbaat dank! 
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