Juridisch
advies

Onderwijsjurist Katinka Slump behandelt in de komende nummers in haar columns onder meer
diverse uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs.
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Tien miljoen bij schoolbesturen
blijven hangen?

D

e inkt van de wet Passend Onderwijs is

haald bij de samenwerkingsverbanden”. Volgend

nog niet droog, of de eerste barsten in

jaar krijgen de samenwerkingsverbanden

het nieuwe bolwerk worden zichtbaar.

daarom geen tien miljoen meer, maar zo’n zes

De slachtoffers zijn de zeer kwetsbare leerlingen,

tot acht miljoen minder.

de kinderen met een ernstige meervoudige
beperking (EMB). De ouders van deze kinderen
kregen signalen van de scholen dat er geen geld
genoeg zou zijn om hun kind ook volgend jaar
nog de benodigde zorg te kunnen bieden. De
scholen schrijven de ouders dat het geld op is.

Onderwijs aan kind
met EMB onzeker

Rara... hoe kan dat?
Het voorstel van de staatssecretarissen is dat de
Met de invoering van een zorgplicht van de

ouders zelf weer met de school in onderhande-

school voor ieder kind met een extra ondersteu-

ling gaan over een plekje voor hun kind. Zij

ningsbehoefte, zouden de zorgen van ouders

krijgen van de staatssecretarissen daarvoor een

toch voorbij zijn?

gesprekshandleiding, waarin een overzicht staat

Op 20 maart jl. hebben de staatssecretarissen

van de extra kosten voor zorg op school.

Martin van Rijn en Sander Dekker een brief

Daarnaast krijgen ouders de mogelijkheid om

geschreven aan de Tweede Kamer.1 De samen-

ook een hoger PGB aan te vragen. Door te

werkingsverbanden van de scholen hebben dit

onderhandelen over een eigen bijdrage van de

jaar in totaal tien miljoen euro extra gekregen.

ouders aan de school kunnen de ouders zelf een

Dit bedrag was bedoeld voor de inzet van zorg

plekje voor hun kind op school “inkopen”.

op school.
Dat betekent dat het onderwijs voor een kind
Die tien miljoen is zoek. Het lijkt erop dat dit geld

met EMB niet langer vanzelfsprekend is. Het

bij de schoolbesturen in de samenwerkingsver-

onderwijs van deze kinderen zal afhankelijk zijn

banden is blijven hangen en dat het geld de

van de financiële middelen en de inzet van hun

scholen niet heeft bereikt. De ouders sloegen

ouders.2

alarm en gingen weer zelf op zoek naar financi-

De zorgplicht van scholen geldt dan ook niet lan-

ële middelen. De tocht van het ‘kastje naar de

ger voor deze groep kwetsbare kinderen en de

muur’ is voor deze ouders alweer begonnen.

wet Passend Onderwijs lijkt nog voor haar eerste
verjaardag een zachte dood gestorven.

De staatssecretarissen schreven aan de Tweede
Kamer dat ze er niet uitkwamen: “Het gesprek
over de inzet van extra zorg met de samenwerkingsverbanden verloopt echter moeizaam.
Daarom wordt een deel van de middelen wegge-

1 www.rijksoverheid.nl/documenten-en publicaties/kamerstukken/2015/03/20/kamerbrief-over-onderwijs-aan-leerlingenmet-een-ernstige-meervoudige-beperking.html
2 www.ouderkrachtvoortkind.nl/2015/03/notitie-knelpuntenrond-ondersteuning-leerling-op-school/
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