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Samenvatting 

Naar aanleiding van de toezegging aan de commissie ELPOO en in relatie tot de 

actiepunten zoals genoemd in de regiovisies zorg voor mensen met een handicap 

(zowel lichamelijk als verstandelijk), is een volgende stap gezet met het inventariseren 

van de vraag en het aanbod van het speciaal onderwijs in Flevoland. Onze 

bevindingen hebben wij verwerkt in de notitie ‘Inventarisatie Speciaal Onderwijs 

Flevoland’. In deze notitie wordt tevens naar ons vermogen antwoord gegeven op de 

vragen zoals deze zijn geformuleerd in de brief van de statenfractie van de PvdA 

Flevoland van 29 april 2002.  

Wij hebben meerdere signalen ontvangen dat er in het onderwijsveld een forse 

spanning voelbaar is tussen vraag en aanbod van speciaal onderwijs. Helaas worden 

kengetallen om deze voelbare spanning voor Flevoland te staven, op dit moment noch 

eenduidig noch centraal verzameld. Het uitvoeren van een uitgebreide inventarisatie 

voor Flevoland is derhalve erg intensief.  

Gezien het belang van een voldoende hoog voorzieningenniveau voor Flevoland, 

bevelen wij aan om onderzoek te (laten) doen naar de wijze waarop betrouwbare 

gegevens kunnen worden verzameld ten behoeve van beleidsontwikkeling. 
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Het waarom van een notitie over het speciaal onderwijs in Flevoland 

 

Het speciaal onderwijs bevindt zich aan de rand van verschillende beleidsterreinen van de provincie 

Flevoland. Zowel vanuit de regiovisies “Zorg voor mensen met een lichamelijke handicap”, “Zorg voor 

mensen met een verstandelijke handicap” en de Regiovisie Jeugdzorg als vanuit het onderwijsbeleid 

zijn raakvlakken met het speciaal onderwijs. Vanuit al deze beleidsterreinen is de primaire focus 

echter niet gericht speciaal onderwijs. Daardoor is er voor speciaal onderwijs vanuit de provincie 

meestal alleen zijdelings aandacht.  

De relatief geringe betrokkenheid vanuit de provincie bij het speciaal onderwijs hangt samen met een 

geringe wettelijke verantwoordelijkheid van de provincie voor speciaal onderwijs. Het speciaal basis-

onderwijs valt, net als de rest van het basisonderwijs, onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), 

waarin nauwelijks verantwoordelijkheden zijn opgenomen voor de provincie. Het speciaal voortgezet 

onderwijs valt, net als de rest van het voortgezet onderwijs, onder de Wet op het Voortgezet 

Onderwijs (WVO), die de provincies vooral adviestaken toedicht op het gebied van de 

voorzieningenplanning. De Wet op de Expertisecentra regelt het onderwijs voor kinderen met grote 

beperkingen dan wel zwaardere sociaal-psychologische problematiek. Ook de Wet op de 

Expertisecentra (WEC) kent de provincie geen belangrijke rol toe. 

 

In de commissie ELPOO is herhaaldelijk gesproken over de wenselijkheid desondanks nadere 

aandacht te besteden aan het speciaal onderwijs, met name vanuit de gedachte dat het voor juist de 

kwetsbare groep kinderen die is aangewezen op speciaal onderwijs van extra belang is dat het 

voorzieningenniveau op peil is. Daarnaast werd in de commissie ELPOO gewezen op het verband 

tussen een voldoende voorzieningenniveau voor speciaal onderwijs en de behoefte aan jeugdzorg 

onder jongeren. Daar waar het aanbod aan onderwijs tekortschiet, is het aannemelijk dat de vraag 

naar jeugdzorg toeneemt. 

 

De Statenfractie van de PvdA Flevoland heeft bovendien in een notitie van 29 april 2002 een aantal 

vragen gesteld. Op deze vragen zal in deze notitie worden ingegaan, voor zover beantwoording ervan 

mogelijk is gebleken. 

Gedeputeerde Dijksma heeft de commissie ELPOO, en de Statenfractie van de PvdA in het bijzonder, 

geruime tijd geleden al toegezegd een notitie te laten opstellen over het speciaal onderwijs. Met 

voorliggende notitie wordt deze toezegging gestand gedaan. 

Speciaal onderwijs in provinciale beleidsdocumenten 

 

In een aantal beleidsdocumenten van de provincie komt het speciaal onderwijs voor als een afgeleid 

onderwerp van beleid. Het gaat om de regiovisies “Zorg voor mensen met een verstandelijke 

handicap”, “Zorg voor mensen met een lichamelijke handicap” en het beleidsplan Jeugdzorg (zie 

bijlage 3). Bovendien is de omzetting van het speciaal voortgezet onderwijs dat valt onder de WVO 

onderdeel geweest van het Integraal Advies VMBO.  

Tenslotte is ook in het rapport “Voorzieningenniveau in Flevoland in breder perspectief” aandacht 

besteed aan het speciaal onderwijs, maar slechts als onderdeel van het basisonderwijs. Daaruit bleek 

overigens geen (grote) achterstand in het voorzieningenniveau voor het speciaal onderwijs in 

Flevoland. Opvallend is echter wel dat in het tweede deel van het Voorzieningenonderzoek blijkt dat in 

het regulier basisonderwijs meer mensen werken per 1.000 inwoners, dan in de referentiegebieden. 

Dit wordt natuurlijk veroorzaakt door het hoge percentage inwoners in de basisschoolleeftijd. Er 

werken uiteraard niet meer mensen in het Flevolandse basisonderwijs per 100 leerlingen dan elders in 

Nederland. Het aantal werkenden in het basisonderwijs is hoger, omdat ook de vraag hoger is. Voor 

het speciaal onderwijs ligt dit niet anders.  

Probleemstelling en aanpak van deze notitie 

 

In deze notitie wordt gestreefd een antwoord te geven op de volgende vraag: 

In hoeverre sluiten vraag en aanbod voor Flevolandse kinderen met onderwijsproblemen op elkaar 

aan? 
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Deze vraag bestaat uit twee onderliggende vragen: 

 In welke mate kunnen zorgleerlingen dichtbij huis onderwijs volgen? 

 Waar verdient spreiding van speciaal onderwijs extra aandacht of is uitbreiding van mogelijkheden 

noodzakelijk om het leerlingenvervoer te beperken? 

 

In deze notitie kan slechts globaal worden ingegaan op de hierboven gestelde vragen. Het 

achterhalen van informatie blijkt uitermate moeilijk. Enerzijds omdat gegevens niet centraal worden 

bijgehouden, althans niet per provincie, wat ertoe leidt dat per school of per samenwerkingsverband 

moet worden onderzocht hoe de gegevens in elkaar steken. Anderzijds blijken gegevens ook privacy-

gevoelig, door de soms zeer kleine aantallen leerlingen waar het om gaat. Een derde probleem bleek 

te zijn dat gemeenten gegevens van het leerlingenvervoer op verschillende manieren registreren. 

Waar de ene gemeente  vooral registreert op schoolsoort en bestemming, registreert de andere 

gemeente alleen bijvoorbeeld de naam van de betreffende school. En omdat leerlingen soms ver 

buiten Flevoland naar school gaan, is daarmee niet altijd duidelijk welke schoolsoort het betreft. 

Gegevens over afstanden bleken ook niet voldoende voorhanden te zijn. 

 

Voor deze notitie is gebruik gemaakt van gegevens van alle zes de Flevolandse gemeenten over het 

leerlingenvervoer. Deze gegevens bleken niet altijd zonder meer met elkaar te vergelijken. In veel 

gevallen bleek het noodzakelijk ofwel bij de scholen ofwel bij de gemeente (en vaak bij beide) nadere 

informatie in te winnen. De gegevens van het leerlingenvervoer worden geacht een indicatie te geven 

van de mate waarin het verlangde en noodzakelijke onderwijs in de eigen gemeente kan worden 

gevolgd. Uit deze gegevens zijn tabellen gegenereerd over aantallen kinderen die buiten de eigen 

gemeente speciaal onderwijs moeten volgen. 

Daarnaast is bij alle scholen voor speciaal onderwijs in Flevoland gevraagd naar het aantal leerlingen 

dat zij hebben en het aantal leerlingen dat op onderzoeks- of wachtlijsten staat. Uit deze gegevens 

zijn de tabellen gegenereerd over aantallen kinderen per school en op onderzoeks- en wachtlijsten. 

 

Vervolgens is in de telefonische gesprekken met alle scholen gevraagd in hoeverre de problematiek 

rond capaciteit kan worden toegeschreven aan typisch Flevolandse mechanismen. Bovendien zijn alle 

gesprekspartners in staat gesteld knelpunten te benoemen waarvan zij vinden dat er meer aandacht 

aan zou moeten worden geschonken. De resultaten van deze beperkte telefonische enquête zijn 

eveneens verwerkt in deze notitie. 

 

Het resultaat van deze werkwijze is uiteraard niet 100% waterdicht.  

Enerzijds is er steeds sprake van momentopnamen voor wat betreft de gegevens. En in Flevoland 

betekent dat per definitie dat de doelgroep alleen nog maar toeneemt. Dat is ook al gebleken bij deze 

inventarisatie. Anderzijds is het nog niet mogelijk gebleken om te herleiden of zorgleerlingen ook een 

beroep doen op jeugdzorg en zo ja hoe groot deze vraag is.  

Wat is speciaal onderwijs? 

Speciaal onderwijs is een verzamelnaam voor verschillende onderwijsvormen die alle bestemd zijn 

voor kinderen voor wie de verbrede zorg voor leerlingen met onderwijsproblemen in het reguliere 

onderwijs niet voldoende is.  

Concreet gaat het om twee kolommen speciaal onderwijs. Enerzijds de kolom die valt onder de 

reguliere wetgeving voor het basis- en het voortgezet onderwijs. Anderzijds de kolom die valt onder de 

Wet op de Expertise Centra, waar leerlingen met grotere beperkingen onder vallen. 

In totaal zijn er drie wetten betrokken bij de verschillende vormen van speciaal onderwijs. 

De Wet op het Primair Onderwijs  

Ten eerste is er het onderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar dat bedoeld is voor kinderen met een 

zorgvraag die niet in het reguliere onderwijs kan worden opgevangen, maar die evenmin erg zwaar te 

noemen is. In 1998 is het speciaal onderwijs gesplitst. De ene groep - de voormalige scholen voor 

kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom), scholen voor moeilijk lerende kinderen (mlk) of 

afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk) - werd het speciaal basisonderwijs (sb0). 

Het speciaal basisonderwijs is voor leerlingen met relatief lichte problematiek en valt net als gewone 
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basisscholen onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) 

regelt zowel het reguliere basisonderwijs als het onderwijs in scholen voor speciaal basisonderwijs 

(SBO). Beide schoolsoorten regelen, zoals ook uit de naam blijkt, de eerste onderwijsbehoeften van 

alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.  Het primair onderwijs (regulier en speciaal) legt de basis 

voor het vervolg van het funderend onderwijs, het voortgezet onderwijs.  

 

Een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) is, volgens de officiële definitie in de WPO: 

een school waar basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een 

zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij althans 

gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen. 

 

De zorg voor dit type leerlingen is georganiseerd in samenwerkingsverbanden voor het primair onder-

wijs. Iedere basisschool en iedere SBO-school maakt deel uit van een samenwerkingsverband. SBO-

scholen vervullen binnen deze samenwerkingsverbanden de rol van expertisecentrum en vangen 

leerlingen op die intensievere zorg nodig hebben. De scholen binnen een samenwerkingsverband 

zorgen samen voor zoveel mogelijk voorzieningen binnen de basisschool. Een deel van het budget 

van de speciale scholen voor basisonderwijs gaat daarom tegenwoordig naar het reguliere 

basisonderwijs. Over de inzet van dit zorgbudget wordt gemeenschappelijk besloten binnen het 

samenwerkingsverband. Basisscholen kunnen proberen hun zorg te verbreden met hulp van docenten 

uit de speciale school voor basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband proberen hun zorg te 

verbreden. Zo kunnen er op de basisschool bijvoorbeeld hulp- of steunklassen worden ingericht. 

Andere mogelijkheden zijn uitbreiding van remedial teaching en ambulante begeleiding uit te breiden. 

Er komen op die manier ‘meer gespecialiseerde handen’ binnen de basisschool. 

Samenwerkingsverbanden zijn, afhankelijk van de denominatie van de SBO-school, ook langs 

denominatieve lijnen georganiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld in Lelystad twee 

samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs: een interconfessionele en een voor openbare 

en neutraal bijzondere scholen.  

De indicatie voor het speciaal onderwijs verloopt ook via de samenwerkingsverbanden. Ouders 

moeten hun kind bij een PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) aanmelden. Deze speciale 

commissie van een samenwerkingsverband beoordeelt of plaatsing op een SBO dan wel op een 

reguliere school voor basisonderwijs noodzakelijk is. Naast beoordeling over toelating van kinderen tot 

een SBO, kan een PCL ook een adviserende rol hebben. Een PCL beslist alleen over toelaatbaarheid 

(wel of niet noodzakelijk om naar speciaal onderwijs te gaan): niet over toelating. Hier beslist het 

bevoegd gezag van de school over.  

 

Iedere regio (in Flevoland zijn dit er vijf voor het primair onderwijs) beschikt voor het basisonderwijs 

over samenwerkingsverbanden. In Almere en Lelystad zijn er steeds twee samenwerkingsverbanden, 

georganiseerd op basis van denominatie. In de Noordoostpolder en Urk, in Dronten en in Zeewolde is 

er steeds één samenwerkingsverband. 

 

Het Weer Samen naar School beleid richt zich op de extra zorg voor leerlingen met leer-, gedrags- en 

opvoedingsmoeilijkheden in het speciaal en het regulier basisonderwijs. Onder de titel “Weer Samen 

Naar School” is sinds 1991 het rijksbeleid erop gericht om basisscholen in staat te stellen zelf extra 

aandacht en zorg te geven aan leerlingen die dat nodig hebben, zoals kinderen met leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden (bijvoorbeeld dyslexie), moeilijk lerende kinderen en ook in hun ontwikkeling 

bedreigde kleuters. Deze leerlingen zullen zoveel mogelijk in het reguliere basisonderwijs worden 

opgenomen en indien nodig, tijdelijk op een speciale school voor basisonderwijs. 

Zowel vanuit onderwijskundig als maatschappelijk oogpunt is het gewenst dat kinderen samen naar 

school gaan. De gedachte is om de zorg naar het kind te brengen in plaats van het kind naar de zorg. 

Kinderen moeten zoveel mogelijk onderwijs kunnen volgen in hun eigen leef- en woonomgeving. 

Kinderen hebben er recht op binnen de eigen basisschool extra hulp te krijgen als dat nodig is. 

Aanleiding voor het Weer Samen Naar School-beleid (WSNS) was overigens de gestage groei van 

het aantal kinderen dat werd doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Zowel uit maatschappelijke 

als uit financiële overwegingen is het WSNS-beleid opgezet. 

De Wet op het Voortgezet Onderwijs  

Ten tweede is er het onderwijs voor leerlingen van 12 jaar en ouder dat bedoeld is voor kinderen met 

een zorgvraag die niet kan worden beantwoord met het verbrede zorgaanbod, zoals dat in het 
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Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) wordt geboden. Dit onderwijs valt onder de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs (WVO). 

 

 

Het speciaal voortgezet onderwijs is, volgens de officiële definitie in de WVO: 

voortgezet onderwijs bestemd voor kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een 

orthopedagogische en orthodidactische benadering benodigd is.  

 

Na het primair onderwijs gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Vanuit het reguliere basis-

onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het VMBO. Het VMBO kent verschillende leerwegen die 

meer of minder beroepsgericht of juist theoretisch zijn. De meeste leerlingen doorlopen zonder 

problemen het VMBO. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om het VMBO-

diploma in de wacht te slepen. Deze leerlingen kunnen leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 

krijgen. Leerwegondersteunend onderwijs vervangt het vroegere ivbo en svo-lom. Alle voormalige 

scholen voor svo-lom zijn geïntegreerd in het reguliere VMBO of omgevormd tot Orthopedagogisch-

Didactische Centra. Alle leerlingen zijn sinds 1 augustus 2002 ingeschreven in het reguliere VMBO. 

Leerweg ondersteunend onderwijs kan variëren van bijlessen en huiswerkbegeleiding tot trainingen 

om leerlingen beter te laten studeren. Leerlingen kunnen die extra hulp tijdens de lessen krijgen, maar 

ook buiten de lessen om of zelfs buiten de muren van de school. 

Leerweg ondersteunend onderwijs vormt géén aparte leerweg. Het is bedoeld voor die leerlingen die 

het niveau van het VMBO aankunnen, maar extra begeleiding nodig hebben om de eindstreep te 

halen. Na het VMBO stromen deze leerlingen in principe gewoon naar het mbo door. LWOO is niet 

bedoeld voor gehandicapte leerlingen.  

Leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs genieten, volgen onderwijs in één van de vier leer-

wegen van het VMBO. Scholen die leerwegondersteunend onderwijs aanbieden kiezen meestal voor 

het vormen van kleine, aparte groepen. Bijvoorbeeld voor kinderen die in een grote klas niet op hun 

gemak zijn, maar zich in een kleine groep wel veilig voelen. Of voor kinderen met een leerachterstand, 

die in een kleine groep meer kans maken om hun achterstand in te halen. Omdat elke leerling anders 

is en dus ook andere begeleiding nodig heeft, komt Leerweg ondersteunend onderwijs voor in 

verschillende vormen en maten. 

Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld last van faalangst. Ze klappen dicht bij het maken van een 

toets, waardoor ze onder hun kunnen presteren. Andere kinderen beheersen het Nederlands nog niet 

zo goed en raken daardoor bij alle vakken achterop. Ook leerlingen die met zichzelf in de knoei zitten 

of thuis problemen hebben, kunnen gebaat zijn bij leerwegondersteuning. Maar ook kinderen die 

gewoon moeite hebben met leren kunnen natuurlijk altijd een steuntje in de rug gebruiken. 

Leerwegondersteunend onderwijs biedt leerlingen ondersteuning op maat. Dat hoeft niet per se vier 

jaar te duren. Leerwegondersteunend onderwijs kan ook tijdelijk zijn. Het is gewoon een middel om 

het VMBO-diploma binnen het bereik te brengen van leerlingen die in staat zijn het te halen, als ze 

een steuntje in de rug krijgen. En voor wie een Middelbare Beroepsopleiding tot de mogelijkheden 

behoort. 

 

Voor sommige leerlingen zijn de leerwegen te hoog gegrepen. Ook met leerwegondersteunend onder-

wijs slagen ze er niet in om het vmbo-diploma te halen. Deze groep leerlingen kan terecht in het 

praktijkonderwijs (PrO). Het praktijkonderwijs neemt de plaats in van het vroegere svo-mlk. Evenals 

het vmbo duurt het praktijkonderwijs vier jaar. Het belangrijkste verschil met het vmbo en het leerweg-

ondersteunend onderwijs is dat het praktijkonderwijs rechtstreeks opleidt voor een plek op de arbeids-

markt. 

In kleine groepen krijgen leerlingen vier jaar les in de vakken van de basisvorming. Deze vakken zijn 

toegespitst op de kennis die ze nodig hebben om aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast worden ze getraind in praktische vaardigheden om zich goed te kunnen redden in de maat-

schappij. Denk bijvoorbeeld aan koken, klussen in huis, rekeningen betalen, omgaan met en invullen 

van formulieren, verzorgen van je uiterlijk, omgaan met andere mensen en werken. 

Praktijkonderwijsleerlingen leren dan ook vooral in de praktijk, bijvoorbeeld met stages bij bedrijven en 

organisaties. Of, zoals in Almere bij Het Veer, door in een praktijksetting (het bungalowpark) ervaring 

op te doen met alle soorten werkzaamheden die ze aankunnen. Wanneer leerlingen het 

praktijkonderwijs doorlopen hebben, krijgen ze het getuigschrift praktijkonderwijs. 
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In verband met de integratie van het svo-lom en svo-mlk in het reguliere VMBO zijn er ook voor het 

voortgezet onderwijs per regio samenwerkingsverbanden gevormd van scholen voor regulier 

voortgezet onderwijs met scholen voor svo-lom en svo-mlk. Deze samenwerkingsverbanden 

(Flevoland kent er drie, te weten: Noordoostpolder/Urk, Almere en Lelystad, terwijl Dronten en 

Zeewolde zijn aangesloten bij samenwerkingsverbanden op het oude land) hebben onder meer de 

taak om de zorg in het voortgezet onderwijs te organiseren. De zorgdeskundigheid van het speciaal 

voortgezet onderwijs moet daarbij ter beschikking komen aan alle leerlingen in het 

samenwerkingsverband. Op die manier kan de algehele zorgbreedte van het voortgezet onderwijs 

worden vergroot. Niet alleen leerlingen met indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs of 

praktijkonderwijs zullen hiervan profiteren, maar in beginsel alle leerlingen die (incidenteel) extra 

aandacht nodig hebben.  

 

De vmbo-school bepaalt, mede op basis van informatie van het primair onderwijs, welke extra zorg elk 

kind met een advies voor LWOO of PrO nodig heeft. Dit wordt omschreven in het handelingsplan. 

Vervolgens meldt de school de leerling aan bij de regionale verwijzingscommissie voortgezet 

onderwijs (RVC-VO). Zorgleerlingen moeten vóór 1 juli bij de verwijzingscommissie aangemeld 

worden. De beslissing of een kind leerwegondersteunend onderwijs ontvangt is een schoolbeslissing. 

Daar laat de regionale verwijzingscommissie zich niet over uit. Wel beslist de commissie op basis van 

de aanmelding of de school extra geld ontvangt voor de verzorging van een kind. Toelating tot 

praktijkonderwijs is een ander verhaal. Niet de school, maar de regionale verwijzingscommissie 

bepaalt of een leerling toegelaten wordt tot praktijkonderwijs. Alle regionale verwijzingscommissies 

hanteren dezelfde toelatingseisen. De school onderhoudt in principe de contacten met de commissie. 

Elke leerling wordt beoordeeld op basis van drie vaste criteria. Hierbij gaat het om leerachterstand, 

leervermogen (IQ) en sociaal-emotionele problematiek. 

De Wet op de Expertisecentra 

Ten derde is er sinds augustus 1998 de Wet op de Expertisecentra (WEC), waar het gaat om 

onderwijs voor kinderen met een zwaardere zorgvraag, met name om kinderen met zintuiglijke, 

verstandelijke of lichamelijke handicap en/of ernstige gedragsstoornissen. Het speciale onderwijs dat 

onder de WEC valt, is in Nederland ingedeeld in 4 clusters en wordt aangeboden door speciale 

scholen. De 4 clusters zijn: 

Cluster I: visueel gehandicapten; 

Cluster II: auditief en communicatief gehandicapten; 

Cluster III: lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapten (o.a. ZMLK); 

Cluster IV: leerlingen met gedragsproblemen (o.a. ZMOK). 

 

Het speciaal onderwijs dat onder de WEC valt, omvat ook voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen tot 

hun 20ste naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Doel van de Wet op de Expertisecentra (WEC) is het realiseren van een betere spreiding van speciaal 

onderwijs zonder dat dit ten koste gaat van de versnippering van deskundigheden. In het kader van de 

in te voeren Leerling Gebonden Financiering (LGF), ook wel het Rugzakje genoemd, zijn de regionale 

expertise centra (REC) gevormd, waarbij een REC tenminste alle onderwijssoorten uit een van de vier 

clusters omvat. De rugzak, of leerlinggebonden financiering (LGF), is bedoeld voor kinderen uit de 

clusters 2, 3 en 4 én kinderen die volgens een Commissie voor Indicatiestelling voor plaatsing op een 

school voor speciaal onderwijs in aanmerking komen. Het eerste cluster, de scholen voor blinde en 

slechtziende kinderen, valt buiten de regelgeving van de LGF. Daar loopt de aanmelding via de 

scholen zelf. 

De REC zijn sinds 1 augustus 2002 operationeel. 

 

De rugzak of leerlinggebonden financiering is het extra geld dat voor een kind met een handicap of 

zware problematiek nodig is om onderwijs te volgen. Deze middelen gaan als het ware “in een 

rugzakje” met het kind mee als het naar een reguliere school gaat. De ouders krijgen deze middelen 

niet zelf in handen. Die zijn bestemd voor de school om extra ondersteuning te regelen voor de 

leerkracht. 

De leerlinggebonden financiering is tot stand gekomen in reactie op de vragen vanuit ouders en zorg-

aanbieders. Ouders willen graag zelf beslissen of hun gehandicapte kind naar het speciaal onderwijs 

gaat of naar een "gewone" school in de buurt. De rijksoverheid wil de integratie en emancipatie van 

mensen met een handicap bevorderen. Beide wensen zijn in 1995 verenigd in het beleidsplan "De 
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Rugzak". Over dat plan is intensief overlegd met onder andere scholen, onderwijsorganisaties, ouder-

organisaties en de Tweede Kamer. Dat heeft geresulteerd in de wet die op 1 augustus 2003 in 

werking treedt. Daarin wordt niet alleen de keuzevrijheid van ouders geregeld, maar ook de vorming 

van Regionale Expertisecentra (REC) en een nieuw systeem van indicatiestelling. Met dat laatste 

wordt bepaald of een kind in aanmerking komt voor het speciaal onderwijs dan wel een rugzak.  

Het speciaal onderwijs of de rugzak is er voor kinderen met handicaps en zware problematiek. Om in 

aanmerking te komen voor het speciaal onderwijs dan wel een rugzak, moet een leerling geïndiceerd 

worden (de indicatiestelling).  

 

Met de invoering van de leerlinggebonden financiering komt er een nieuw systeem van 

indicatiestelling. De nieuwe systematiek moet zorgen voor een onafhankelijke en transparante 

indicatiestelling op basis van landelijke criteria, zodat de beschikbare speciale voorzieningen ten 

goede komen aan díe kinderen die het nodig hebben. Deze systematiek voorkomt dat per regio of 

school andere criteria gelden. Ander voordeel is dat ouders bij één loket in de regio terecht kunnen 

voor de indicatiestelling van hun kind. Als leerlingen een indicatie hebben voor een bepaalde 

onderwijssoort, kunnen zij niet vanwege hun handicap worden geweigerd door een school voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs.  

De indicatiestelling wordt gedaan door een commissie voor de indicatiestelling (CvI). Ieder Regionaal 

Expertisecentrum (REC) heeft zo'n commissie. Zij beslist of de door de ouders aangemelde kinderen 

voldoen aan de landelijke indicatiecriteria. Alle dossiers die de CvI heeft behandeld, worden door-

gestuurd naar de Landelijke commissie toezicht indicatiestelling (LCvI). Deze controleert de werkwijze 

van de CvI en adviseert de Minister van OCenW over de indicatiesystematiek. Als ouders het niet 

eens zijn met een beslissing van de CvI, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken bij een 

onafhankelijk commissie. Elk cluster van speciale scholen heeft zo'n commissie.  

 

De invoering van de Wet op de Expertisecentra is een complex geheel geweest, aangezien veel 

aspecten hierin een rol spelen. Het betreft onderwijs voor verschillende doelgroepen die in aard en 

aantallen enorm van elkaar verschillen en aldus vanuit verschillende clusters onderwijs krijgen 

aangeboden. Ook de aard van het onderwijs verschilt per cluster. Bovendien wordt als gevolg van de 

Wet op de Expertisecentra gestalte gegeven aan een vernieuwde organisatie van het speciaal 

onderwijs. Dit proces is nog niet volledig uitgekristalliseerd. 
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Het speciaal onderwijs in Flevoland 

 

In Flevoland bevindt het speciaal onderwijs, net als vrijwel alle andere voorzieningen op sociaal 

terrein, in een situatie van een vrijwel constante groei. Getalsmatig en procentueel is deze groei het 

sterkst in Almere, maar ook in alle andere gemeenten groeit de bevolking en zijn er meer jeugdigen 

dan gemiddeld in Nederland. Dat heeft uiteraard effect op het voorzieningenniveau. Hieronder wordt 

ingegaan op de situatie van het speciaal onderwijs in Flevoland. 

Recente ontwikkelingen in Flevoland  

1. Er is toestemming verkregen voor het realiseren van praktijkonderwijs in Dronten (valt onder de 

WVO) per 1 augustus 2002. In Dronten is men onlangs gestart met het aanbieden van  praktijk-

onderwijs. Er is ruimte voor 75 leerlingen. 

2. De scholen en gemeenten hebben gewerkt aan de vorming van Regionale expertisecentra waarbij 

de voorzieningen in Flevoland zijn aangesloten bij verschillende REC, afhankelijk van de aard van 

de voorziening. Zo is in cluster 3 het onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen in Lelystad 

(De Zevenster) aangesloten bij het REC Midden-Nederland. Bovendien is het REC Flevoland voor 

cluster 4 gerealiseerd. 

3. Met de komst van de voorziening van Nieuw Veldzicht in Almere wordt ook de opening van een 

nevenvestiging van De Anger, school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen uit Lelystad, voor-

bereid. Op deze nevenvestiging zal plaats zijn voor 150 leerlingen, waarvan ongeveer de helft zal 

worden ingevuld door pupillen vanuit de inrichting. De overige plaatsen zijn beschikbaar voor 

jongeren uit de omgeving. Daarnaast is er mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal plaatsen, 

wanneer daar behoefte aan blijkt te zijn. De school zal in augustus 2003 worden geopend. 

4. In Almere wordt bovendien gewerkt aan uitbreiding van de voorzieningen voor zeer moeilijk 

lerende kinderen (ZMLK, cluster 3). 

Flevolandse scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) 

In onderstaande tabel kunt u zien welke scholen voor speciaal basisonderwijs er in Flevoland zijn en 

hoeveel capaciteit die scholen hebben. 

 

Primair onderwijs: Capaciteit SBO - scholen in Flevoland 

 Aantal leerlingen Wachtlijst 

Almere   

De Bombardon 365 46 * 

De Watertuin 365 

De Klimop 240 3 * 

Dronten   

De Driemaster 119 10 

Emmeloord   

De Klimboom 196 Geen 

Lelystad   

De Vogelveste 98 Geen 

De Watergeus 190 Geen  

   

* op basis van de onderzoekslijst is verdere stijging te verwachten 
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Flevolandse scholen voor speciaal voortgezet onderwijs (svo) 

Hieronder kunt u zien hoeveel scholen voor praktijkonderwijs (PrO) er in Flevoland zijn en welke capa-

citeit zij hebben. De voormalige svo-lom-school De Vuurtoren is omgezet in een Orthopedagogische-

Didactische Centra (OPDC) Almere. Formeel volgen de leerlingen die voorheen op de lom-school 

waren ingeschreven, nu leerwegondersteunend onderwijs op één van de scholen in Almere. Het 

OPDC heeft zelf geen eigen leerlingen maar biedt via extra begeleiding in kleinere groepen 

opvangplaatsen voor kinderen die dit nodig hebben. Het is derhalve interessant te laten zien voor 

hoeveel leerlingen het OPDC speciale opvangplaatsen kan bieden. 

 

Voortgezet onderwijs   

Gemeente School voor PrO Aantal 

leerlingen 

Wachtlijst 

Almere Het Veer 329 Geen 

Dronten Almere College 24  Geen 

Emmeloord De Rotonde 72 Geen 

Lelystad De Steiger 176 Geen 

    

Gemeente OPDC Aantal 

leerlingen 

Wachtlijst 

Almere OPDC Almere 120 Onbekend 

    

 

Flevolandse scholen die onder de Wet op de Expertisecentra vallen 

In Flevoland zijn geen scholen voor blinden of slechtziende kinderen. Bij de beoordeling van het 

huidige voorzieningenniveau is van belang dat in cluster 1 landelijk slechts vier scholen met zes 

vestigingen het onderwijs voor visueel gehandicapte kinderen aanbieden. Voor deze groep leerlingen 

is het bijzonder relevant te bekijken op welke manier dichtbij huis aanbod kan worden gecreëerd. 

Maar het ligt vooralsnog niet voor de hand te streven naar een Flevolandse vestiging. Daarvoor zijn de 

aantallen te klein. Landelijk gaat het om iets meer dan 700 leerlingen. In Flevoland betreft het aantal 

kinderen dat met het leerlingenvervoer naar scholen voor visueel gehandicapten wordt vervoerd, in 

totaal 23 kinderen, verspreid over de zes Flevolandse gemeenten. 

 

Evenmin beschikt Flevoland over scholen voor dove, slechthorende of communicatief gehandicapte 

kinderen. In totaal zijn er in Nederland 40 instellingen in cluster 2 met in totaal ongeveer 6.500 

leerlingen. In Flevoland betreft het aantal leerlingen dat met het leerlingenvervoer naar scholen voor 

communicatief gehandicapten wordt vervoerd, in totaal 144 leerlingen, verspreid over de zes 

gemeenten. Overigens zijn niet alle kinderen met een communicatieve handicap aangewezen op 

gespecialiseerde scholen. 

 

In cluster 3 (lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapten) zijn er twee scholen in Flevoland: 

 de Zevenster in Lelystad, aangesloten bij REC Midden-Nederland; 
 de Zonnebloemschool in Emmeloord, aangesloten bij REC Zwolle e.o.; 
Beide scholen bieden s.o. en v.s.o. voor zeer moeilijk lerende kinderen. 

In de REC Midden-Nederland en Zwolle e.o. zijn alle vormen van onderwijs voor lichamelijk, 

verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen vertegenwoordigd. Beide REC beslaan echter 

een behoorlijk groot gebied. Voor somatisch langdurig zieke kinderen is er bijvoorbeeld een school in 

Utrecht en er is in Huizen een Mytylschool die dergelijke kinderen opvangt. Maar dat betekent 

behoorlijke reisafstanden voor somatisch langdurig zieke kinderen uit Flevoland, als er voor hen 

binnen de eigen regio geen oplossing kan worden gevonden. 

In totaal bezoeken 290 leerlingen uit Flevoland een school uit cluster 3. 
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In cluster 4 zijn er vier scholen in Flevoland die gezamenlijk het REC Flevoland voor cluster 4 vormen: 

 De Anger (s.o. en v.s.o. in Lelystad, voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen); 

 Aquarius (v.s.o. in Almere voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, gestart in 2000 en vanaf 

augustus 2003 in nieuwe huisvesting met Nieuw-Veldzicht, uitbreiding met 150 plaatsen); 

 Dr. Herman Bekius (s.o. in Lelystad, voor psychiatrisch langdurig zieke kinderen); 

 De Rede (v.s.o. in Lelystad, voor leerlingen met autistische problematiek). 

In totaal bezoeken 179 leerlingen uit Flevoland met het leerlingenvervoer scholen uit cluster 4. 

 

In onderstaand schema is te zien hoeveel plaatsen de scholen hebben en hoe groot de onderzoeks- 

en de wachtlijsten zijn van de Flevolandse scholen in cluster 3 en 4. 

 

Cluster 3 Verstandelijke/ 

meerv. handicap 

Aantal 4 tot 

+ 12 jaar 

Aantal 

12-20 jaar 

Totaal Onderzoeks-

lijst 

Wacht-

lijst 

De Zevenster s.o. & v.s.o. 86 81 167 5 2 

De Zonnebloem s.o. & v.s.o. 64 65 129 0 0 

Totaal cluster 3  150 146 296 5 2 

       

Cluster 4 Zeer moeilijk 

opvoedbaar 

     

De Anger s.o. & v.s.o. 58 76 134 24 0 

Aquarius v.s.o. - 60 60 zie Anger 0 

De Rede v.s.o. - 54 54 20 0 

Dr. Herman Bekius s.o. 109 - 109 20 4 

Totaal cluster 4  167 190 357 64 4 

Aantal leerlingen dat gebruik maakt van voorzieningen voor speciaal onderwijs 

Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer naar scholen buiten de eigen 

gemeente, kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Het gaat om kinderen in de basis-

schoolleeftijd en om kinderen die voortgezet onderwijs volgen. Het gaat om kinderen die buiten de 

eigen gemeente, maar wel binnen Flevoland onderwijs volgen en het gaat om kinderen die voor 

onderwijs zijn aangewezen op scholen buiten Flevoland. 

 

In onderstaande tabellen is te zien hoeveel kinderen gebruik maken van het speciaal onderwijs. De 

gegevens zijn grotendeels ontleend aan de gegevens die de gemeenten hebben aangeleverd over 

hun leerlingenvervoer. 

 

Om te beginnen kan aan het Statistisch Overzicht van de Provincie Flevoland (2001 – 2002) worden 

ontleend hoeveel leerlingen binnen de eigen gemeente speciaal onderwijs volgen. Deze cijfers zijn 

niet uitgesplitst naar basis- en voortgezet onderwijs, maar geven toch, in relatie tot de andere tabellen, 

een indicatie van de nabijheid van het speciaal onderwijs. 

 

Gemeente Aantal kinderen dat binnen de 

eigen gemeente speciaal 

onderwijs volgt (alle vormen) 

     

Almere  1.281   

Dronten  106   

Lelystad  916   

Noordoostpolder 355   

Urk  0   

Zeewolde  0   

Totaal  2.658   

 

Bron: Statistisch Overzicht 2001 – 2002 van de Provincie Flevoland 
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Nu we weten hoeveel leerlingen binnen de eigen gemeente speciaal onderwijs volgen, kunnen we 

bekijken hoeveel leerlingen buiten de eigen gemeente speciaal onderwijs volgen. 

 

Gemeente Gebruik leerlingenvervoer (in aantallen kinderen) voor 

speciaal onderwijs buiten gemeentegrens per vorm 

(SBO en PrO) en cluster speciaal onderwijs 

 Subtotaal 

SBO-

scholen 

Subtotaal 

PrO-

scholen 

Subtotaal 

WEC tot 

12 jaar 

Subtotaal 

WEC v/a 

12 jaar 

Totaal 

      

Almere 11 5 223 149 388 

Dronten 19 41 83 47 190 

Lelystad 0 0 19 21 40 

Noordoostpolder 8 6 38 29 81 

Urk 51 15 75 32 173 

Zeewolde 57 21 44 21 143 

Totaal 146 88 482 299 1.015 

 

De totalen van beide voorgaande tabellen tezamen geeft het totale aantal van Flevolandse leerlingen 

weer dat gebruik maakt van het speciaal onderwijs. We kunnen op basis van deze gegevens 

constateren dat in totaal 3.673 Flevolandse leerlingen speciaal onderwijs volgt. Daarvan kan bijna 

72,5% (2.658 leerlingen) binnen de eigen gemeente terecht. Voor 27,5% (1.015) van de leerlingen 

geldt echter dat zij buiten de eigen gemeente onderwijs volgen. 

 

Gezien de vele soorten onderwijs die onder de Wet op de Expertisecentra vallen, is het relevant te 

bekijken hoeveel leerlingen per WEC-cluster afreizen naar scholen buiten de eigen gemeente. 

Daarvoor staan hieronder de aantallen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs apart in de 

volgende tabellen. De clusters verwijzen (voor alle duidelijkheid) naar scholen voor visueel 

gehandicapten (cluster 1), auditief of communicatief gehandicapten (cluster 2), verstandelijk, 

lichamelijk en meervoudig gehandicapten (cluster 3) en moeilijk opvoedbare en langdurig 

psychiatrisch zieke kinderen (cluster 4). 

 

Gemeente Gebruik leerlingenvervoer (in aantallen kinderen) voor speciaal onderwijs 

buiten gemeentegrens per cluster speciaal onderwijs (so < 12 jaar) 

Subtotaal 

tot 12 jaar 

 I II III IV  

Almere 10 59 105 49 223 

Dronten 1 10 42 30 83 

Lelystad 3 14 2 0 19 

Noordoostpolder 0 8 5 25 38 

Urk 1 17 53 4 75 

Zeewolde 1 14 20 9 44 

Totaal 16 122 227 117 482 
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Gemeente Gebruik leerlingenvervoer (in aantallen kinderen) voor speciaal onderwijs 

buiten gemeentegrens per cluster speciaal voortgezet onderwijs (svo > 12 

jaar) 

Subtotaal 

v/a 12 jaar 

 I II III IV  

Almere 4 5 77 63 149 

Dronten 2 2 20 23 47 

Lelystad 2 3 16 0 21 

Noordoostpolder 0 5 5 19 29 

Urk 0 2 24 6 32 

Zeewolde 1 0 14 6 21 

Totaal 7 22 63 62 299 

 

 

Vergelijking van cijfers uit deze inventarisatie met de nulmeting uit de regiovisie 

In de regiovisie “Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap” is een nulmeting uitgevoerd naar 

de situatie van het speciaal onderwijs in Flevoland. Daarbij zijn alle vormen van speciaal onderwijs 

betrokken. Zowel scholen die onder de WPO vallen, als WVO-scholen als scholen die onder de WEC 

vallen zijn in de nulmeting betrokken. 

Om een vergelijking te maken met de situatie van ongeveer twee jaar geleden, hebben wij de cijfers 

onder elkaar gezet.  

 

Die vergelijking levert veel problemen op. De cijfers die uit deze inventarisatie gehaald zijn, wijken zo 

sterk af van de cijfers uit 2000, dat geen enkele wijziging in de omstandigheden daarvoor een 

afdoende verklaring levert. Zo is het aantal leerlingen dat in Almere gebruik maakt van het 

leerlingenvervoer gestegen met maar liefst 288%. Zelfs voor Almere is dat een buitensporig hoge 

stijging voor zo’n korte periode als de twee jaar die tussen de nulmeting en de voorliggende meting 

ligt. 

 

Uiteraard hebben wij naar aanleiding van deze uitkomsten opnieuw de cijfers bestudeerd. Met name 

in Almere hebben wij uiteindelijk handmatig aan de hand van lijsten op het niveau van individuele 

leerlingen, geteld.  

Uit de door de gemeenten aangeleverde gegevens, kon, als voorbeeld, voor de gemeente Dronten 

worden uitgesplitst hoeveel leerlingen binnen en hoeveel leerlingen buiten de provincie onderwijs 

volgen. Daarmee kan inzicht worden verkregen in de mate waarin een beter voorzieningenniveau in 

Flevoland invloed heeft (of zou kunnen hebben) op het leerlingenvervoer vanuit de middelgrote 

gemeenten. 

Uit de Drontense gegevens bleek dat van de in totaal 190 leerlingen die gebruik maken van het 

leerlingenvervoer in Dronten, 85 (dus 45%) buiten de eigen gemeente, maar binnen Flevoland 

onderwijs volgt. Dat betekent dat 65% is aangewezen op voorzieningen buiten Flevoland. Het 

overgrote deel van de Drontense leerlingen die naar het oude land afreizen, bezoekt scholen die 

binnen Flevoland niet of onvoldoende aanwezig zijn.
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Vergelijking van de cijfers van de nulmeting met de cijfers van deze inventarisatie   

Alle scholen voor speciaal onderwijs Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde 

2002 - 

2003 

Leerlingenvervoer buiten de 

gemeente naar scholen voor 

speciaal onderwijs* 

388 190 40 81 173 143 

 Hiervan volgt BINNEN de 

provincie Flevoland onderwijs 

121 85 0 

21 93 
29 

Alleen WEC-scholen (excl. SBO en PrO) 

 

      

2002 - 

2003 

Leerlingenvervoer buiten de 

gemeente naar scholen voor 

speciaal onderwijs** 

372 130 40 67 107 65 

 Hiervan volgt BINNEN de 

provincie Flevoland onderwijs 

118 70 0 

21 36 
17 

De cijfers van de nulmeting regiovisie vg 

 

      

2000 - 

2001 

Leerlingenvervoer buiten de 

gemeente naar scholen voor 

speciaal onderwijs*** 

100 27 114 92 51 107 

 

Cijfermatige conclusie 

Op basis van bovenstaande cijfers moet worden geconstateerd dat steekhoudende conclusies over de 

ontwikkelingen van het voorzieningenniveau in Flevoland eigenlijk niet mogelijk zijn. Althans niet op 

basis van de gegevens die tijdens deze inventarisatie via intensief speurwerk zijn verkregen. Voor een 

goed inzicht in de ontwikkeling van het voorzieningenniveau en de bijdrage van het speciaal onderwijs 

aan de sociale kwaliteit van Flevoland, is het van groot belang dat er op meer systematische wijze 

gegevens worden verzameld en bijgehouden. Dat zou moeten gaan over gegevens die heel Flevoland 

betreffen. Bij verschillende instanties gebruikte gegevens zijn op dit moment niet zonder intensieve 

vertaalslag toe te passen op Flevoland.  

Het is het overwegen waard om in het belang van het goed kunnen monitoren van het voorzieningen-

niveau van Flevoland en de ontwikkeling van de sociale kwaliteit op het terrein van speciaal onderwijs, 

te onderzoeken of het mogelijk is centraal gegevens te verzamelen voor heel Flevoland en voor alle 

vormen van onderwijs. Hierdoor wordt bovendien ook vergelijking van de Flevolandse situatie met 

andere regio’s mogelijk en kunnen ook verschillende regio’s binnen Flevoland zich met elkaar ver-

gelijken. 

 

Consequenties van de invoering van de Wet op de Expertisecentra voor Flevoland 

 
De vraag “Welke consequenties heeft de Wet op de Expertisecentra voor Flevoland?”, zoals gesteld 

door de Statenfractie van de PvdA, is niet eenvoudig te beantwoorden. Er is hier sprake van een 

complex vraagstuk aangezien veel aspecten hierin een rol spelen. Het betreft onderwijs voor 

verschillende doelgroepen die in aard en aantallen enorm van elkaar verschillen en aldus vanuit 

verschillende clusters onderwijs krijgen aangeboden. Ook de aard van het onderwijs verschilt per 

cluster. Bovendien wordt als gevolg van de Wet op de Expertisecentra en de Wet op de 

Leerlinggebonden Financiering gestalte gegeven aan een vernieuwde organisatie van het speciaal 

onderwijs. Dit proces is nog niet volledig uitgekristalliseerd. De leerlinggebonden financiering wordt 

pas ingevoerd met ingang van augustus 2003. Ook de Commissies voor Indicatie zijn nog niet 
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allemaal opgericht en toegerust. Daarom kan nog niet definitief een conclusie worden getrokken over 

deze vraag. 

Eén onderwerp verdient het in dit verband wel genoemd te worden. De Dr. Herman Bekius School in 

Lelystad is een school voor langdurig zieke kinderen. Deze school had altijd zowel kinderen met 

somatische als met psychiatrische aandoeningen. Met de invoering van de Wet op de Expertise 

Centra heeft de Dr. Herman Bekius moeten kiezen tussen indeling bij cluster 3 of bij cluster 4. Omdat 

de leerlingenpopulatie al jarenlang voor 60% bestond uit kinderen met psychiatrische problematiek, 

heeft de school gekozen voor indeling in cluster 4. Dat had bovendien tot voordeel dat aansluiting bij 

een Flevolands REC tot de mogelijkheden behoorde, omdat voor dat cluster alle expertise binnen 

Flevoland voorhanden is. 

Voor Flevolandse kinderen met langdurige somatische aandoeningen betekent dit echter wel een 

probleem. Zij vallen onder cluster 3 en afhankelijk van hun woonplaats dus onder het REC Zwolle of 

Midden-Nederland. In Flevoland is echter voor hen eigenlijk geen aanbod meer.  

De Dr. Herman Bekiusschool heeft overigens wel aangegeven zoveel mogelijk toch somatisch 

langdurig zieke kinderen een plaats te geven, maar heeft daarbij tevens opgemerkt dat het niet de 

bedoeling is stelselmatig cluster-3 kinderen te plaatsen op een cluster-4 school. Met De Zevenster is 

dit probleem ook besproken. Toen bleek dat er voor somatisch langdurig zieke kinderen scholen zijn 

in Huizen en in Utrecht binnen de REC Midden-Nederland. Tegelijkertijd gaf De Zevenster aan dat 

voor kinderen die zich op de grens bevinden tussen cluster 3 en cluster 4, het aanbod op dit moment 

onvoldoende sluitend is. Men hoopt door samenwerking tussen beide betrokken REC hiervoor een 

oplossing te vinden. 

 

Knelpunten binnen het speciaal onderwijs in Flevoland 

Uit de telefonische gesprekken met de verschillende scholen kwam een aantal knelpunten naar voren 

waaruit een duidelijke samenhang blijkt en die niet aan de lokale situatie te wijten zijn. Hieronder 

wordt op die knelpunten ingegaan. 

Typisch Flevoland: de constante groei en de problemen die daaruit voortvloeien 

Het speciaal onderwijs ontkomt uiteraard (helaas) niet aan de typisch Flevolandse problemen op 

voorzieningengebied: constante groei van de doelgroep, met als gevolg voortdurend tekortschietende 

budgetten, regelmatig optredend ruimtegebrek en groepen die vol zitten op de dag dat ze beginnen, 

zodat alle aanmeldingen die later komen, een probleem opleveren. Zo was er een school waarvan de 

onderzoekslijst was vastgesteld op 20. Toen vier dagen later bleek dat een bepaald gegeven nog niet 

compleet was, werd wederom contact opgenomen met de school. In die vier dagen waren er ook vier 

nieuwe kinderen op de onderzoekslijst bijgekomen. 

Zoals in (bijna) alle andere takken van onderwijs, wordt ook het speciaal onderwijs gefinancierd op 

leerlingaantallen uit het verleden. En bij constante groei betekent dat constant moeten voorfinancieren 

van alle voorzieningen. Het behoeft geen betoog dat dit een probleem vormt waarvoor het raadzaam 

zou zijn een gezamenlijke oplossing na te streven. 

In het belang van de leerling: scholen schikken in 

Opvallend is dat bijna alle scholen aangeven dat zij alle rek uit het systeem halen die er in zit, om 

zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen thuis moeten zitten of verstoken blijven van de 

voorzieningen die ze nodig hebben. Het voorbeeld van de Dr. Herman Bekiusschool is hierboven al 

beschreven. Andere voorbeelden zijn: 

 het boventallig plaatsen van leerlingen in volle klassen, omdat een overvolle klas beter te verteren 

is dan een kind dat van onderwijs verstoken dreigt te blijven; 

 het afbreken van de ambulante hulpverlening aan reguliere basisscholen, omdat de deskundigen 

nodig zijn om les te geven aan de extra klassen; 

 het plaatsen van leerlingen die strikt genomen elders onderdak zouden moeten krijgen, om te 

voorkomen dat het betrokken kind lange afstanden moet gaan afleggen; 

 het langer handhaven in het reguliere onderwijs van kinderen die redelijkerwijs al een plek hadden 

moeten hebben in het speciaal onderwijs, omdat men een kind niet naar huis wil of kan sturen. 
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Een landelijk probleem: crisisplaatsingen 

Een ander probleem dat door meerdere scholen genoemd werd, is het probleem van de 

crisisplaatsingen. Vanuit OC&W wordt gesteld dat het budget voor het speciaal onderwijs dat onder de 

WEC valt, gebaseerd is op alle kosten inclusief die voor crisisplaatsingen. In de praktijk blijkt echter 

dat geen enkele school in Flevoland bij de aanvang van het schooljaar over z’n hart kan krijgen om 

plaatsen open te houden voor toekomstige crisisgevallen, als dat betekent dat men ‘nee’ moet 

verkopen aan leerlingen die dan een jaar langer zouden moeten blijven zitten op een school die 

eigenlijk niet geschikt voor ze is. En bij vrijwel alle scholen geldt dat alle plaatsen direct aan het begin 

van het jaar al bezet zijn. Sterker nog, het blijkt soms zelfs zo te zijn dat er ‘nee’ moet worden verkocht 

bij aanmeldingen die na 15 februari binnenkomen voor het volgende schooljaar. In de praktijk betekent 

het voor die personen dus dat de wachttijd 1,5 jaar is! 

Vanuit die situatie bezien is het begrijpelijk dat scholen niet genegen zijn om plaatsen open te houden 

voor acute nood, omdat zich onder de reguliere plaatsingen feitelijk al redelijk acute problemen 

bevinden. 

 

Een relatief nieuwe ontwikkeling: extramuralisering van de verstandelijk-gehandicaptenzorg 

Volgens nieuwe inzichten in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, wordt er hard 

gewerkt aan extramuralisering van de zorg. Het opvangen van deze mensen in grote instituten wordt 

niet langer gezien als een acceptabele oplossing en daarom wordt er hard gebouwd aan kleinschalige 

woonvormen waar ook jongeren met een verstandelijke handicap een zo zelfstandig mogelijk bestaan 

kunnen opbouwen. In veel gevallen betekent de realisering van dergelijke kleinschalige woonvormen 

echter dat een onderwijsvraag mee wordt ‘opgeleverd’. De problemen die dit met zich meebrengt voor 

scholen worden door zowel De Zevenster als De Zonnebloemschool benoemd. De scholen hebben 

daardoor steeds te maken met schoksgewijs groeiende leerlingenpopulaties. Als er een nieuwe klein-

schalige voorziening wordt opgeleverd, levert dat ook direct een of meer leerlingen op. Omdat de start 

van dergelijke voorzieningen uiteraard niet altijd synchroon loopt met het schooljaar, moet vaak 

gedurende het jaar voor de betreffende leerlingen plaats worden gevonden. Wat weer leidt tot een 

situatie waarin leerlingen bijvoorbeeld boventallig worden geplaatst, ook al betekent dat een aan-

zienlijke verhoging van de werkdruk voor de leerkrachten en drukte voor de medeleerlingen. 

Een bijzondere situatie: Gewoon Anders in Almere 

Almere heeft lange tijd te kampen gehad met een situatie waarin het stichten van nieuwe scholen voor 

speciaal onderwijs niet mogelijk was. Het gedachtegoed van Weer Samen Naar School had tot doel 

de instroom in het speciaal onderwijs terug te dringen en de stichting van nieuwe voorzieningen paste 

daar niet bij. Tegelijkertijd noopte de groei van de stad en de zeer sterke aanwas van kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 16 jaar tot het vinden van oplossingen voor de opvang van leerlingen die extra zorg 

nodig hadden. Zo werd Gewoon Anders geboren. 

Gewoon Anders is een stichting die er op is gericht voor in principe alle leerlingen in het 

basisonderwijs een zodanig aanbod te creëren dat zij binnen het regulier onderwijs kunnen worden 

opgevangen. Met Gewoon Anders beschikt Almere over een uniek aanbod waardoor vele leerlingen 

binnen de eigen wijk naar school kunnen gaan, waar zij in andere omstandigheden niet in het regulier 

onderwijs terecht hadden gekund. Bij Gewoon Anders zijn vanuit verschillende disciplines mensen 

werkzaam die het reguliere basisonderwijs ondersteunen bij de opvang van leerlingen met bijzondere 

zorgvragen. 

 

Er zijn bij de provincie van verschillende kanten signalen gekomen die erop wijzen dat het grote goed 

van Gewoon Anders, ook een keerzijde heeft. Niet alle leerlingen zijn te handhaven in het regulier 

onderwijs, hoeveel ondersteuning en begeleiding ook geboden wordt. Een groot aantal kinderen (140) 

met een indicatie voor speciaal onderwijs in het kader van de WEC, wordt nu opgevangen en begeleid 

op sbo-scholen. Deze constatering onderschrijft de bijzondere situatie in Almere. 

Vanuit een belangenvereniging van ouders is al eerder aangekaart dat er in Almere grote behoefte is 

aan scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen en zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Zoals eerder in 

deze notitie gemeld, is er sinds twee jaar voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen boven de 12 jaar in 
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Almere onderwijs beschikbaar. Als per augustus 2003 Nieuw Veldzicht geheel operationeel is, zal het 

aanbod bovendien sterk worden uitgebreid. 

 

 

De gemeente Almere is hard bezig met het ontwikkelen van aanbod voor zeer moeilijk lerende 

kinderen. In het kader van het Integrale Ontwikkelingsplan Almere wordt de noodzaak om al het 

speciaal onderwijs, met nadruk inclusief het zmlk- en zmok-onderwijs, op peil te brengen en mee te 

laten groeien met de stad en de doelgroepen. 

Een (nog) niet beantwoorde vraag: de samenhang tussen speciaal onderwijs en jeugdzorg 

De Statenfractie van de PvdA heeft in haar notitie van 29 april 2002 de volgende vragen gesteld: 

“Hoe is de relatie tussen kinderen die vallen onder de WEC of die op het Speciaal Onderwijs zijn aan-

gewezen en de jeugdzorg? Bestaat onder deze leerlingen in Flevoland een grotere behoefte aan 

jeugdzorg dan elders in Nederland?” 

 

Op deze vragen moeten wij het antwoord schuldig blijven. Uit deze inventarisatie is gebleken dat het 

zeer lastig is complete en betrouwbare cijfers over het speciaal onderwijs te genereren. Ook landelijk 

zijn, voor zover wij hebben kunnen ontdekken, geen cijfers bekend over de mate waarin jongeren die 

speciaal onderwijs volgen, gebruik maken van of behoefte hebben aan Jeugdzorg. 

Zoals al eerder in deze notitie is gezegd, lijkt het aannemelijk dat bijvoorbeeld een kind met ADHD, 

waarvoor geen passende onderwijsvorm wordt gevonden, een groter beslag zal leggen op instellingen 

voor jeugdzorg of aanverwanten. Er zijn overigens ook groepen leerlingen binnen het speciaal 

onderwijs denkbaar waar de relatie met jeugdzorg veel minder voor de hand ligt.  

Leerling & Zorg: Samen Werken – de Flevolandse conferentie op 30 januari 

Op 30 januari wordt de conferentie Leerling & Zorg Flevoland gehouden. Het onderwerp van de relatie 

tussen jeugdzorg en onderwijs staat daar centraal op de agenda. Het betreft bovendien een 

conferentie die is georganiseerd vanuit het Landelijk Centrum Onderwijs en Jeugdzorg met 

medewerking van de provincie. Jeugdzorg en onderwijs zijn traditioneel twee vrij gescheiden 

werelden, waar tussen vaak contact (nodig) is, maar die elkaar nog onvoldoende kennen om echt 

effectief te kunnen optreden. Wij verwachten dat er op deze conferentie (die op het moment waarop 

dit stuk werd geschreven, nog niet had plaats gevonden) meer duidelijkheid komt over de vragen naar 

de samenhang tussen de behoefte aan speciaal onderwijs en de behoefte aan jeugdzorg. Van de 

conferentie wordt een verslag gemaakt. Op basis van dat verslag zal worden bekeken welke 

actiepunten voor Flevoland in de nabije toekomst moeten worden opgepakt en door welke partijen. 

Daarnaast zal ook landelijk een traject worden opgestart om beide werelden beter op elkaar te laten 

aansluiten. 

Op de resultaten van de conferentie zullen wij separaat terugkomen. 

Conclusies en aanbevelingen 

 

Op basis van de inventarisatie die wij in het kader van deze notitie hebben gehouden, kan een aantal 

conclusies worden getrokken: 

1. In vergelijking met de nulmetingen die zijn verricht in het kader van de regiovisies “Zorg voor 

mensen met een verstandelijke handicap” en “Zorg voor mensen met een lichamelijke handicap” 

blijken uit deze inventarisatie zulke grote verschillen met de nulmeting, dat daarvoor geen goede 

en afdoende verklaring te geven is. Elementen als bevolkingsgroei of afwijkende 

bevolkingsopbouw kunnen onmogelijk de verschillen tussen beide metingen verklaren. Dit noopt 

ons ertoe te concluderen dat het niet mogelijk is gebleken om consistente, vergelijkbare gegevens 

te verzamelen. 

2. De knelpunten die in het Flevolandse speciale onderwijs worden ervaren komen deels voort uit 

typisch Flevolandse ontwikkelingen als bevolkingsgroei, aanwas door immigratie en 

achterblijvende budgetten door landelijke financieringssystematieken. 

3. Voor een ander deel kent het speciaal onderwijs in Flevoland dezelfde problemen die landelijk 

spelen. 



 

 18 
 

4. In relatie tot de noodzakelijke afstemming en samenhang tussen speciaal onderwijs en jeugdzorg, 

is de regierol van de provincie nu onvoldoende ingevuld. Helaas ontbreekt hiervoor de financiële 

en personele capaciteit. 

 

 

 

 

Op basis van bovenstaande conclusies en gezien de discussie en het belang van een voldoende hoog 

voorzieningenniveau voor Flevoland komen wij tot de volgende aanbevelingen:  

 

1. Het laten uitvoeren van een onderzoek naar de wijze waarop het gebruik van en de behoefte aan 

speciaal onderwijs, systematisch en centraal kan worden bijgehouden door eenduidige gegevens-

verzameling ten behoeve van beleidsontwikkeling. 

2. Het laten uitvoeren van een onderzoek naar de relatie tussen de beschikbaarheid van speciaal 

onderwijs en het gebruik en de behoefte aan jeugdzorg in Flevoland en in vergelijking met 

Nederland. 

3. Op basis van de uitkomsten van de Flevolandse conferentie “Leerling & Zorg, samen werken” 

overleg starten over de wijze waarop typisch Flevolandse oorzaken van knelpunten in het speciaal 

onderwijs gezamenlijk met alle partners kunnen worden aangepakt. 

4. In de tweede helft van 2003 bekijken of en hoe de provincie een actieve rol kan spelen op het 

terrein van (de versterking van) het speciaal onderwijs. 
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Bijlage 1 Teksten uit verschillende beleidsdocumenten over speciaal onderwijs 

 

In de regiovisie “Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap” zijn de volgende punten 

opgenomen die verband houden met deze notitie. 

1. Deelnamepercentages en de omvang van het leerlingenvervoer zijn belangrijke indicatoren die 

aangeven in hoeverre leerlingen daadwerkelijk dichter bij huis onderwijs kunnen volgen. Deze 

regiovisie geeft voor Flevoland een nul-meting die periodiek herhaald moet worden om eventuele 

negatieve ontwikkelingen op te sporen en bij te sturen. 

Initiatiefnemer: provincie 

Betrokkenen: onderwijsinstellingen, gemeente 

2. Het realiseren van praktijkonderwijs in Dronten verdient steun. 

Initiatiefnemer: gemeente Dronten  

Betrokkenen: onderwijsinstellingen, gemeente, zorgaanbieders, provincie 

3. Almere streeft naar een zo breed mogelijk aanbod voor al haar leerlingen. Dit geldt ook voor de 

groep die aangewezen is op zmlk-onderwijs. Omdat niet alle leerlingen in het onderwijsmodel 

Groep Gekoppeld aan School van de Stichting Gewoon Anders kunnen worden opgevangen en 

ouders de keuzevrijheid dienen te hebben, wordt gewerkt aan een totaalaanbod volwaardig 

onderwijs voor deze doelgroep. 

Initiatiefnemer: gemeente 

Betrokkenen: ouders, onderwijsinstellingen, provincie 

4. In deze regiovisie is een start gemaakt met het in kaart brengen van het onderwijsveld voor 

kinderen met een verstandelijke handicap. In het vervolgtraject zal aandacht nodig zijn voor de 

vraag in hoeverre zorg en onderwijs voldoende op elkaar aansluiten. 

Initiatiefnemer: provincie Flevoland 

Betrokkenen: zorgvragers, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, gemeenten 

 

In de regiovisie “Zorg voor mensen met een lichamelijke handicap” zijn de volgende punten 

opgenomen die verband houden met deze notitie. 

1. Een inventarisatie van vraag en aanbod van speciaal onderwijs in Flevoland is zeer gewenst, 

evenals een inventarisatie van de deelname van Flevolandse kinderen aan speciale scholen voor 

blinden/slechtzienden of doven. Hier zal de komende periode aan gewerkt worden. 

Initiatiefnemer: provincie 

Betrokkenen: ZGB, provincie, gemeenten, onderwijsaanbieders, onderwijsinspectie 

2. De samenwerking tussen vragers, aanbieders en bemiddelaars van educatie, onderwijs en arbeid 

zal, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, sterk moeten worden verbeterd. Op initiatief van de 

provincie zal worden onderzocht of potentiële deelnemers uit de gehandicaptenzorg, de 

gezondheidszorg, arbeid, welzijn, onderwijs en sociale zaken bereid zijn een netwerk te 

ontwikkelen om meer vraaggericht te kunnen opereren. Ook de aandacht voor de aansluiting 

tussen dagbesteding en sociale werkvoorziening en de elkaar uitsluitende indicaties moeten hierin 

meegenomen worden. 

Initiatief: provincie 

Betrokken partijen: ZGB, provincie, gemeenten, zorgaanbieders, organisaties op het terrein van 

arbeid, welzijn en scholing.  

 


