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Nr. 90 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN
WETENSCHAPPEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 26 april 1991

Hierbij treft u een overzicht aan van het aantal leerlingen in het
(voortgezet) speciaal onderwijs op de teldatum 16 januari 1991. Op
dit moment zijn alle telformulieren (met uitzondering van de ziekenhuis–
scholen) verwerkt. Voor wat betreft de ziekenhuisscholen is in verband
met de afwijkende telsystematiek het aantal leerlingen van het schooljaar
1989/1990 vermeld.

Zowel binnen het speciaal onderwijs als binnen het voortgezet speciaa!
onderwijs is er ten opzichte van 16 januari 1990 sprake van een groei. In
1991 is er een stijging van 2728 leeriingen. Dit is ca. 500 leerlingen
meer dan in de begroting is opgenomen.

De grootste groei binnen het speciaal onderwijs vindt plaats binnen de
categorieën Langdurig Zieken, IOBK en MLK, waarbij het MLK het meest
in het oog springt. Bij het voortgezet speciaal onderwijs treedt de
grootste groei binnen de categorie ZMOK op.

De prognose voor 1991 voor het speciaal onderwijs wijkt relatief
weinig af van de feitelijke telgegevens 16.1.1991. De «grote» verschillen
binnen het speciaal onderwijs treden op bij het MLK en ZMLK, waar de
groei groter was dan verwacht en bij het ZMOK, waar de groei minder
groot was dan verwacht. De prognose voor het voortgezet speciaal
onderwijs laat absoluut gezien een grotere afwijking zien. Procentueel
komt dit echter neer op een afwijking van 0.5%. De «grote» verschillen
voor het voortgezet speciaal onderwijs treden op bij het MLK en LOM,
waar de groei groter was dan verwacht en bij het ZMLK, waar de groei
kleiner was dan verwacht.

Ten opzichte van de huidige meerjarenraming betekent dit in 1991 een
stijging van ca. 3,2 mln.

Omdat ik een dergelijke stijging maatschappelijk onwenselijk vind heb
ik in oktober 1990 de hoofdlijnennotitie «Weer Samen Naar School»
uitgebracht, waarin voorstellen worden gedaan om meer samenhang aan
te brengen tussen het basisonderwijs en LOM, MLK en IOBK van het
(voortgezet) speciaal onderwijs. Op 22 april jl. heb ik over de conclusies
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van het overleg met besturen–, vak–, en ouderorganisaties overeen–
stemming bereikt. De tekst van deze conclusies zal ik u zo spoedig
mogelijk toesturen. De organisaties zullen die conclusies met hun
achterban bespreken. Vervolgens zal ik deze na behandeling in de minis–
terraad naar u doorleiden.

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
J. Wallage
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Aantal leerlingen in het (V)SO per 16 januari 1991

IOBK 2904
so-doof 474
so-sh 1 273
so-esm 2 286
so-blnd 86
so-sz 165
so-lg 1 359
so-zh 510
so-lz 2 728
so-mlk 22 298
so-zmlk 5 340
so-zmok 2 804
so-lom 30 675
so-pi 1 027
so-mg 2 977

SO-totaal 76 906

vso-doof 278
vso-sh 869
vso-blnd 112
vso-sz 85
vso-lg 912
vso-zh 293
vso-lz 549
vso-mlk 11 884
vso-zmlk 2 760
vso-zmok 3 407
vso-lom 10735
vso-pi 101
vso-mg 333

VSO-totaal 32318

SO+VSO 109224
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