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Meest recente ontwikkelingen Passend Onderwijs 

  In een extra Nieuwsbrief hebben wij u op 9 mei jl. ingelicht over de meest recente 
ontwikkelingen rond passend onderwijs op dat moment. Hierop het vervolg. 

Scholen krijgen langer de tijd om de hervormingen rond het passend onderwijs door te voeren. 
Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft ze hiervoor een jaar extra de tijd. Als de Eerste 
Kamer de wet aanneemt, wordt met ingang van schooljaar 2014-2015 de zorgplicht ingevoerd. 
De twee schooljaren voorafgaand aan de invoering bieden volgens de minister voldoende tijd 
om de veranderingen inhoudelijk voor te bereiden. Ook is er meer ruimte voor onder meer de 
medezeggenschap van ouders en leraren, de afstemming met de jeugdzorg en het overleg met 
gemeenten. 
 
Concreet betekent dit: 
-          Invoering passend onderwijs 1 augustus 2013; 
-          Bekostigingssystematiek inclusief nulfase verevening gaat op 1 augustus 2014 in; 
-          Verevening wordt een jaar doorgeschoven dus 2016-2020; 
-          Bestuursvorm (rechtsvorm) schuift op naar 1 maart 2013 (is nu 1 november 2012). 
Om bovenstaande per genoemde data te kunnen invoeren, moet de wet op 1 augustus 2013 
zijn aangenomen. 
 
De senatoren van de Eerste Kamer hebben inmiddels enkele kritische vragen gesteld, met 
name over de zorgplicht van de besturen, de middelen op SWV-verband en hoe zich dit tot 
elkaar verhoudt. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur versus het 
bestuur van de nieuw op te richten SWV-en? Het tweede punt gaat over de besteding van de 
middelen, te weten 300 miljoen euro, die vrijkomen nu de bezuinigingen van de baan zijn. Die 
300 miljoen worden dus niet bezuinigd, voor het grootste deel heeft het SO daar “voordeel” van. 
Echter, de wetswijziging geeft een ander bestedings-model aan. Hierdoor komt dus een 
aanzienlijk bedrag van die 300 miljoen bij de besturen van de nieuwe SWV-en. Men gaat eerst 
bekijken hoeveel geld er teruggaat naar het so. De overige gelden moeten op het niveau van 
het SWV passend onderwijs ingezet worden als onderdeel van de zware ondersteuning. Op 30 
juni geeft de Eerste Kamer uitsluitsel. 

Het totale bezuinigingsdeel LGF (AB en schooldeel) is door de bezuiniging van de baan. Dit 
bedrag wordt, naar verwachting, toegekend aan het bestuur van het nieuwe SWV. Norm voor 
de verevening is en blijft de teldatum 1 oktober 2011. 

  

 

Opheffen oude SWV-en 

  Welke verantwoordelijkheden krijgen de nieuwe SWV-en passend onderwijs en zit er een link 
met de oude SWV-en WSNS, zeker als het gaat om personeel? Als het gaat om 
rechtspositionele zaken in de SWV WSNS, dus de huidige SWV-en, dan is het is aan de 
onderscheiden (“oude”) SWV-en dit te regelen. Door het verplaatsen van de invoeringsdatum 
SWV passend onderwijs (1 augustus 2014) ontstaat er géén nieuw regime; de invoering schuift 
alleen een jaar op en de ontbindingsdatum van de oude SWV-en is dus 31 juli 2014. 

  

 

Rechtsvorm SWV 23-02 

  Het voorstel inzake de rechtspersoon SWV 23-02 moet recht doen aan de afspraken zoals 
deze destijds met de schoolbesturen in Usselo zijn gemaakt. Bedoeling is om dit aan de 
bestuurders voor te leggen tijdens de besturenbijeenkomst op 20 juni a.s. De 

  



schoolbesturen zijn medeverantwoordelijk voor het opstellen van de eerste stappen om te 
komen tot een bestuurlijke inrichting van SWV 23-02. 

 

Besturenbijeenkomst 

  In april jl. hebben wij schoolbestuurders, GMR-leden en gemeentelijke 
beleidsmedewerkers laten weten dat de besturenbijeenkomst, die op 11 april niet doorging, 
gehouden zal worden op woensdag 20 juni a.s. vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur. Tot op heden 
hebben wij nog niet zoveel aanmeldingen mogen ontvangen. Graag attenderen wij u nogmaals 
op deze bijeenkomst en verzoeken u vriendelijk zich hiervoor vooraf aan te melden. Dat kan 
door uw naam, functie en mailadres door te geven op info@swv2302.nl. 
 
Deze eerste bijeenkomst zal worden benut om u kort te informeren over de meest recente 
landelijke ontwikkelingen, de werkzaamheden die de afgelopen tijd zijn verricht 
door stuurgroep, bestuurlijke en inhoudelijke werkgroep. Het grootste deel van de middag zal 
echter gaan over de rechtsvorm van het nieuwe SWV. De aanwezigheid van met name de 
schoolbestuurders is dan ook zeer gewenst. 
 
Binnenkort ontvangen diegenen die zich hebben aangemeld voor de bijeenkomst 
een uitnodiging, het programma en de vergaderstukken. 
 
Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat de bijeenkomst uitsluitend is bedoeld voor 
schoolbestuurders, leden van GMR-en en beleidsmedewerkers van de betrokken gemeenten. 

  

 

Contact 

  U ontvangt deze Nieuwsbrief nummer 7, juni 2012, omdat u zich hiervoor via onze website 
www.swv2302.nl heeft aangemeld. 
 
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u een mail sturen 
naar info@swv2302.nl. 

  

 

  Colofon     

  Postbus 369   
  7570 AJ Oldenzaal   
  info@swv2302.nl    
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