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Wijziging van onder meer de Interimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs, de Wet op het basisonderwijs en de
Wet medezeggenschap onderwijs 1992 ten
behoeve van een betere toerusting van het
basisonderwijs met capaciteiten en faciliteiten
van (delen van) het speciaal onderwijs (Weer
samen naar school)
AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN DE CLOE EN FRANSSEN
Ontvangen 23 maart 1994

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I

In artikel I worden na onderdeel F twee nieuwe onderdelen ingevoegd,
luidende:

F1

In artikel 32, eerste lid, wordt «de artikelen 33, 33a, 35 en 36» vervangen
door: de artikelen 32a, 33, 33a, 35 en 36.

F2

Na artikel 32 worden vijf nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 32a. Regionale verwijzingscommissies

1. Door Onze minister te erkennen dan wel in te stellen regionale
verwijzingscommissies hebben tot taak te beoordelen of plaatsing van
een leerling op een school of afdeling waar speciaal onderwijs wordt
gegeven als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdelen i, k, I en o,
noodzakelijk is dan wel of verblijf of voortgezet verblijf van de leerling in
het basisonderwijs is aangewezen. Onze minister erkent een regionale
verwijzingscommissie slechts op voorstel van de regionaal werkzame
schoolbegeleidingsdiensten als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de
onderwijsverzorging.

2. Een regionale verwijzingscommissie is werkzaam voor een regio als
bedoeld in artikel 24 van de Wet op de onderwijsverzorging.

3. Aanmelding geschiedt bij de regionale verwijzingscommissie die
werkzaam is voor de regio waarin de school of de school voor basison–
derwijs die de leerling bezoekt, is gelegen en bij gebreke daarvan bij de
commissie van de regio waarbinnen de leerling woonachtig is. Indien er
in een regio geen regionale verwijzingscommissie is, kan een leerling
worden aangemeld bij een regionale verwijzingscommissie die is
gevestigd in een aangrenzende regio.
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4. Geen leerling wordt toegelaten tot een school of afdeling als bedoeld
in het eerste lid dan nadat een regionale verwijzingscommissie als
bedoeld in het eerste lid heeft bepaald dat plaatsing van de leerling op
een zodanige school of afdeling noodzakelijk is.

5. Indien een regionale verwijzingscommissie besluit dat de leerling
niet toelaatbaar is tot een school of afdeling als bedoeld in het eerste lid,
brengt zij advies uit:

a. aan de ouders van de leerling over verwijzing naar een andere school
voor basisonderwijs danwel naar een andersoortige school, in welk geval
een afschrift van het advies wordt gezonden aan het bevoegd gezag van
de school voor basisonderwijs die de leerling bezoekt, of

b. aan het bevoegd gezag van de school voor basisonderwijs die de
leerling bezoekt, over de wijze waarop de leerling op die school naar het
oordeel van de commissie begeleid zou moeten worden, in welk geval
een afschrift van het advies wordt gezonden aan de ouders van de
leerling.

6. Een beslissing van een regionale verwijzingscommissie wordt
aangemerkt als een beschikking van een bestuursorgaan als bedoeld in
artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Een
beschikking van de regionale verwijzingscommissie omtrent de toelaat–
baarheid van een leerling is geen besluit als bedoeld in artikel 8:4,
onderdeel e, van de Algemene wet bestuursrecht.

7. In een regio kan slechts één regionale verwijzingscommissie
werkzaam zijn. Indien in een regio meer dan één schoolbegeleidingsdienst
regionaal werkzaam is, hoort Onze minister de desbetreffende schoolbe–
geleidingsdiensten, alvorens een regionale verwijzingscommissie te
erkennen of in te stellen.

Artikel 32b. Regionale verwïjzingscommissies verbonden aan
schoolbegeleidingsdienst

Een regionale verwijzingscommissie die door Onze minister is erkend of
ingesteld, wordt verbonden aan een regionaal werkzame schoolbegelei–
dingsdienst in de desbetreffende regio. Elke schoolbegeleidingsdienst
doet voor erkenning een voorstel aan Onze minister.

Artikel 32c. Instelling regionale verwijzingscommissies

Indien Onze minister binnen 3 maanden na de opheffing van een
regionale verwijzingscommissie niet een voorstel voor erkenning van een
zodanige commissie heeft ontvangen dat door hem wordt ingewilligd,
stelt hij een regionale verwijzingscommissie in.

Artikel 32d. Bekostiging regionale verwijzingscommissies

1. Onze minister brengt een regionale verwijzingscommissie die is
erkend of ingesteld, voor bekostiging in aanmerking indien zij:

a. jaarlijks voor 1 mei verslag uitbrengt over haar werkzaamheden in
het voorafgaande kalenderjaar, en

b. jaarlijks voor 1 mei over het voorafgaande kalenderjaar rekening en
verantwoording aflegt van het geldelijk beheer.

2. Onze minister stelt jaarlijks, op basis van het aantal leerlingen in het
basisonderwijs, bedoeld in artikel 108a van de Wet op het basisonderwijs,
van dat jaar in de desbetreffende regio, de vergoeding vast voor de
werkzaamheden van de regionale verwijzingscommissie voor het
daaropvolgende jaar.
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Artikel 32e. Nadere voorschriften regionale
verwijzingscommissies

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften
gegeven omtrent de taak, samenstelling, werkwijze en totstandkoming
van de regionale verwijzingscommissies. De algemene maatregel van
bestuur, bedoeld in de vorige volzin, wordt aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan
nadat 4 weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn
niet door of namens de Kamer de wens wordt te kennen gegeven dat het
in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan
wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.
Het bepaalde in de vorige 3 volzinnen is niet van toepassing indien het
ontwerp van de algemene maatregel van bestuur voordien aan de Kamer
is overgelegd en door of namens de Kamer te kennen is gegeven dat van
de procedure, bedoeld in de eerste 3 volzinnen, kan worden afgeweken.

In artikel I, onderdeel G, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. Het eerste lid komt te luiden:
1. In artikel 33, eerste lid, wordt «Tot een school mogen» vervangen

door «Tot een school mogen, met inachtneming van artikel 32a, vierde
lid,» en wordt «het bepaalde in artikel 10, derde lid,» vervangen door «het
bepaalde in artikel 10, vierde lid,».

B. In het tweede lid wordt aan artikel 33, tweede lid, een volzin
toegevoegd, luidende: Indien toepassing is gegeven aan artikel 32a, heeft
de commissie niet tot taak te beoordelen of het kind voor het onderwijs op
de school of afdeiing waar speciaal onderwijs wordt gegeven als bedoeld
in artikel 2, tweede lid, onderdelen i, k, I en o, waarvoor toelating werd
verzocht, in aanmerking komt.

In artikel I, onderdeel L, wordt onder vernummering van het derde lid
tot vierde lid, een nieuw derde lid ingevoegd luidende:

3. Na de omschrijving van artikel 32 wordt ingevoegd:
Artikel 32a. Regionale verwijzingscommissies
Artikel 32b. Regionale verwijzingscommissies verbonden aan schoolbe–

geleidingsdienst
Artikel 32c. Instelling regionale verwijzingscommissies
Artikel 32d. Bekostiging regionale verwijzingscommissies
Artikel 32e. Nadere voorschriften regionale verwijzingscommissies

IV

In artikel II wordt na onderdeel C een nieuw onderdeel ingevoegd,
luidende:

C1

Na artikel 26 wordt een nieuw artikel 26a ingevoegd, luidende:

Artikel 26a. Onderwijskundig rapport ten behoeve van een
regionale verwijzingscommissie

Binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek van een regionale
verwijzingscommissie als bedoeld in artikel 32a van de Interimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zendt de school
een onderwijskundig rapport aan de commissie, waaruit blijkt om welke
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reden naar het oordeel van de directeur van de school, mede op advies
van het onderwijzend personeel van de school, de leerling niet op de
school kan worden gehandhaafd en een beschrijving van de maatregelen
die tijdens het verblijf van de leerling op de school zijn getroffen om te
bewerkstelligen dat de leerling wel op de school zou kunnen worden
gehandhaafd. De school verstrekt de commissie desgevraagd tevens
binnen 1 maand alle nadere gegevens die de commissie verlangt en die
redelijkerwijs door de school kunnen worden verstrekt.

Artikel II, onderdeel D, komtte luiden:

In de inhoudsopgave worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Na de omschrijving van artikel 11 wordt ingevoegd:
Artikel 11a. Zorgplan samenwerkingsverbanden
Artikel 11b. Integratie
2. Na de omschrijving van artikel 26 wordt ingevoegd:
Artikel 26a. Onderwijskundig rapportten behoeve van een regionale

verwijzingscommissie

VI

Na artikel VI wordt een nieuw artikel VIA ingevoegd, luidende:

Artikel VIA. Overgangsbepaling regionale verwijzingscommissies

1. Indien Onze minister voor 1 april 1995 voor een regio als bedoeld in
artikel 24 van de Wet op de onderwijsverzorging niet een voorstel tot
erkenning van een regionale verwijzingscommissie als bedoeld in artikel
32a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs heeft ontvangen, of wanneer hij wel een zodanig
voorstel heeft ontvangen dat echter niet door hem kan worden
ingewilligd, stelt hij voor de desbetreffende regio een regionale
verwijzingscommissie in.

2. De regionale verwijzingscommissies beginnen op 1 augustus 1995
met hun werkzaamheden.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe een regeling voor regionale verwijzings–
commissies in het wetsvoorstel op te nemen. De regionale verwijzings–
commissies worden op voorstel van de schoolbegeleidingsdienst
verbonden aan de schoolbegeleidingsdiensten. De minister moet de
regionale verwijzingscommissie erkennen. Wanneer dit in een regio niet
gebeurt, stelt de minister de commissie in, die dan eveneens aan de
schoolbegeleidingsdienst wordt verbonden.

Onder de reikwijdte van de regionale verwijzingscommissie valt het
speciaal onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (MLK), aan zeer moeilijk
opvoedbare kinderen (ZMOK), aan kinderen met leer– en opvoedings–
moeilijkheden (LOM), en aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters
(IOBK).

De commissie beoordeelt uitsluitend de toelaatbaarheid van een
leerling tot een bepaalde soort speciaal onderwijs. De commissie
functioneert daardoor als slagboom van het regulier onderwijs naar het
speciaal onderwijs. Het bevoegd gezag blijft beslissen over de toelating

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 486, nr. 16



tot de school. Om een leerling te kunnen toelaten is echter een positief
advies van de regionale verwijzingscommissie nodig.

De commissie beoordeelt uitsluitend de toelaatbaarheid van een
leerling tot het speciaal onderwijs; de commissie heeft dus geen
begeleidingstaken (behoudens het advies bij een beslissing tot
niet-plaatsbaarheid).

Bij instelling van een regionale verwijzingscommissie zullen de
(eventueel gezamenlijke) commissies van onderzoek en begeleiding van
de scholen/afdelingen voor MLK, ZMOK, LOM en IOBK alleen nog hun
begeleidingstaak uitoefenen. In dat geval blijft de taak van de commissie
met betrekking tot het beoordelen of het kind voor het onderwijs op de
school waarvoortoelating werd verzocht, in aanmerking komt, dus
achterwege.

Artikel 32a, derde lid, ISOVSO

Wanneer er in een regio geen commissie is (omdat de aanwezige
commissie is opgeheven en er nog geen nieuwe is geïnstalleerd, dan wel
de door de minister in te stellen commissie nog niet is geïnstalleerd) kan
aanmelding geschieden bij een commissie in een aangrenzende regio.

Artikel 32a, vijfde lid, ISOVSO

Volgend op een beslissing tot niet-plaatsbaarheid dient de advisering in
de richting van de ouders of de school plaats te vinden. Adviseert de
commissie tot handhaving van de leerling op de basisschool die de
leerling bezoekt, dan brengt de commissie een advies uit aan de school
over een mogelijke aanpak ten behoeve van de leerling.

Artikel 32a, zesde lid, ISOVSO

Het is wenselijk dat met betrekking tot de beroepsgang tegen beslis–
singen van de regionale verwijzingscommissies geen onduidelijkheid
bestaat. Een eenduidige beroepsgang bij deze beslissingen is wenselijk.
Met dit lid \s er in voorzien dattegen beslissingen van de regionale
verwijzingscommissies altijd de in de Algemene wet bestuursrecht (AWB)
geregelde beroepsgang open staat.

Tegen een beslissing van een regionale verwijzingscommissie is eerst
bezwaar mogelijk bij de regionale verwijzingscommissie en vervolgens
beroep bij (de administratieve kamer van) de rechtbank. Omdat artikel 8:4,
onderdeel e, van de AWB beroep op een besluit houdende een beoor–
deling van het kennen of kunnen van iemand, uitsluit en omdat dit aspect
bij het onderzoek door de regionale verwijzingscommissie mede aan de
orde komt, is dit artikelonderdeel van de Algemene wet bestuursrecht niet
van toepassing verklaard.

Artikel 32a, zevende lid

Het bepaalde in het achtste lid dat in een regio slechts één regionale
verwijzingscommissie werkzaam kan zijn, betekent niet dat er geen
subcommissies of secties mogelijk zouden zijn.

Artikel 26a WBO

Het onderwijskundig rapport moet het de regionale verwijzings–
commissie mogelijk maken binnen een redelijke termijn na aanmelding
van een leerling, zich een oordeel te vormen over de wijze waarop de
basisschool alles heeft gedaan om de leerling daar te helpen. De school
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die de leerling op dat moment bezoekt, dient dit via een onderwijskundig
rapportage aannemelijk en inzichtelijk te maken.

Artikel VIA. Overgangsbepaling regionale verwijzingscommissies

Wanneer voor 1 april 1995 voor een of meer regio's geen voorstel tot
erkenning van een regionale verwijzingscommissie is ontvangen, of
wanneer wel een voorstel is ontvangen dat echter niet kan worden
ingewilligd, worden voor die regio's door de minister regionale
verwijzingscommissies ingesteld, zodat op 1 augustus 1995 een dekkend
netwerk van regionale verwijzingscommissies bestaat.

De Cloe
Franssen
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