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onderwijs, de Wet op het basisonderwijs en de
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behoeve van een betere toerusting van het
basisonderwijs met capaciteiten en faciliteiten
van (delen van) het speciaal onderwijs (Weer
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Stenografisch verslag van een
mondeling overleg van de
vaste Cpmmissie voor
onderwijs en wetenschappen*

Donderdag 24 maart 1994

Aanvang 10.30 uur

Voorzitter: Van Leijenhorst

Aanwezig zijn 7 leden der Kamer, te
weten:

Van de Camp, De Cloe, Franssen,
Hermes, Van Leijenhorst, Nuis, Van
der Vlies,

alsmede de heer Ritzen, minister van
Onderwijs en Wetenschappen, die
vergezeld is van enige ambtenaren
van zijn ministerie.

De voorzitter: Ik open dit
wetgevings-mondeling overleg over
het wetsvoorstel Weer samen naar
school. Ik heet de minister, zijn
medewerkers en allen die op de
tribune met ons meeluisteren van
harte welkom. Het is de bedoeling
dat wij eerst algemene beschouwin–
gen over dit wetsvoorstel houden en
dat daarna een artikelsgewijze
behandeling plaatsvindt. Dat laatste
zal zeer kort zijn omdat, naar ik
aanneem, de meeste zaken die met
de wetgeving te maken hebben, al in
de algemene beschouwingen zullen
worden meegenomen. De heer De
Cloe wil een opmerking over de orde
maken.

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter!
Het komt mij voor dat je bij het
algemene verhaal de hoofd–
opmerkingen over de amendemen–
ten of de wetteksten zou kunnen
meenemen. Ik stel voor dat iedereen
in één keer zijn verhaal houdt.

De voorzitter: Ik zie dat dit het
gevoelen van de hele commissie is.
Dan zullen wij het mondeling overleg
op die wijze voeren. Ik geef allereerst
het woord aan de heer Hermes.

De heer Hermes (CDA): Voorzitter!

Bij de behandeling van dit wetsvoor–
stel wil ik namens de CDA-fractie
graag beginnen met woorden van
waardering. Ik spreek die vooral uit
in de richting van het onderwijsveld.
Ik denk aan samenwerkingsverban–
den, aan het procesmanagement en
ook aan de opleiding speciaal
onderwijs die voor de cursussen
zorgt. Voorts denk ik aan de scholen
zelf die betrokken zijn bij dit project.
Wij kunnen constateren dat het
proces Weer samen naar school
goed op gang is gekomen. Naar mijn
mening is dat mede het geval dankzij
de motie van de Tweede Kamer van
mei 1992.

Er is ook waardering voor het
wetsvoorstel van de minister. Daarin
zijn goede voorstellen gedaan, zoals
de verbrede toelating, de vorming
van scholengemeenschappen, het
zorgplan binnen de samenwerkings–
verbanden en bij nader inzien ook
het gemeenschappelijke schoolwerk–
plan.

Maar wat het streefbeeld betreft,
blijft het tobben. Weer verschijnt er
zo'n merkwaardige passage in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag. Ik had in de memorïe
van antwoord al een merkwaardige
passage gevonden en lees die even
voor. Wat betreft de bekostiging
wordt beoogd, op lange termijn
alleen nog deelnemende basisscho–
len te bekostigen. Elke basisschool
ontvangt dan een bedrag voor de
extra zorg, waaruit de speciale
voorziening bekostigd wordt die
binnen elk samenwerkingsverband
zal blijven bestaan.

Mijnheer de voorzitter! ledereen
die iets weet over de discussie die
wij destijds over het streefbeeld en
in verband met die motie gevoerd
hebben, kan zich voorstellen dat je
daar in financieel opzicht op

afstevent, en dat is ook gebeurd. In
het eindverslag is daar behoorlijk op
gereageerd in de zin van: het klopt
kennelijk toch niet met het streef–
beeld. Maar wat gebeurt er nu in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag: wij krijgen daarin een
heel leuk antwoord, namelijk dat een
en ander is geschetst op blz. 15 in de
memorie van antwoord.

In de nota naar aanleiding van het
eindverslag zegt de minister: ik hoop
dat de uitkomst van de evaluatie van
Weer samen naar school het
mogelijk maakt, in 1997 tot de
geschetste wijze van bekostiging te
besluiten. De minister spreekt dat als
zijn hoop uit. Hij loopt er met die
hoop dus toch wel op vooruit. Als de
minister deze hoop heeft en dus
kennelijk al duidelijk voor ogen heeft
in welke richting de bekostiging
moet, dan loopt hij toch wel aardig
vooruit op dat streefbeeld. Daarmee
weet ik dan meteen hoe de
integratiebepaling met de mogelijk–
heden om af te wijken van de wet zal
worden ingevuld. Dat is voor mij wel
duidelijk.

Het tweede punt in deze eerste
beschouwing is de formatiegarantie.
Van verschillende kanten en ook
door ons is gevraagd hoe het staat
met de verlenging van die formatie–
garantie. Wij hebben uit de stukken
begrepen dat een en ander afhanke–
lijk is van een onderzoek van het IVA.
Men wil meer duidelijkheid hebben
over de leerlingenstroom. Ik heb
daar best begrip voor. Ik heb het idee
dat hier en daar vreemde dingen
gebeuren met de formatiegarantie.
Het kan niet de bedoeling zijn dat
scholen een formatiegarantie hebben
voor het teruglopen van het aantal
leerlingen als die leerlingen naar
plaatsen toe gaan die niets van doen
hebben met terugplaatsing in het
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basisonderwijs. Als de leerlingen van
het LOM naar het MLK gaan, dan is
er een terugloop van het aantal
leerlingen in het LOM, maar de
formatiegarantie is niet voor een
dergelijke ontwikkeling bestemd. Ik
heb er dus alle begrip voor dat een
dergelijk onderzoek is ingesteld bij
het IVA. Ik heb uit de stukken
begrepen dat half maart iets bekend
zou zijn over deze analyse. Er is in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag een toezegging gedaan
dat voor de plenaire behandeling
informatie over de uitkomsten van
deze analyse zou worden gegeven.
Helaas, wij zijn nu toe aan plenaire
behandeling en ik heb die analyse
gemist.

Een derde punt is een problema–
tiek waarvoor wij gewaarschuwd
hebben en die verband houdt met
een bepaald aspect in relatie tot het
achterstandsbeleid. Het gaat namelijk
om een passage die reeds in de
memorie van antwoord voorkwam
over de OVB-middelen en dergelijke.
Wij hebben een duidelijk onder–
scheid willen maken tussen enerzijds
middelen voor onderwijs–
achterstanden, onderwijsvoorrangs–
beleid en onderwijsvoorrangs–
gebieden en anderzijds middelen
voor leerlingen in het speciaal
onderwijs en leerlingen in het
regulier onderwijs die gehandicapt
zijn door leerdefecten, gedrags–
moeilijkheden, enzovoorts. De
onderwijskundige aanpak van deze
twee categorieën van leerlingen is
verschillend. Het enige gemeen–
schappelijke wat voor beide
categorieën valt te onderkennen is
dat de onderwijsgevenden dezelfde
instelling gericht op een individuele
benadering dienen te hebben.
Derhalve hebben wij gezegd dat het
in relatie brengen van de OVB–
middelen tot Weer samen naar
school naar ons oordeel zeer dubieus
is.

Laat er geen misverstand over
bestaan: ook wij zijn voor ontkoke–
ring van beleid zoals het proces–
management bepleit. Wij zijn ook
voorstander van het coördineren en
in samenhang brengen van alle
mogelijke middelen wat betreft het
onderwijsachterstandsbeleid. Ik wil
er wel op wijzen dat er toch
verschillen bestaan in de handicaps
van de leerlingen. Dit vraagt om een
verschil in aanpak van de leerlingen.
Dat is heel duidelijk gaat als het gaat
om een blind, doof of slechthorend
kind. Dan-zal iedereen begrijpen dat

de aanpak verschillend rnoet zijn. Dat
verschil geldt ook voor een
zwakbegaafd kind, een kind met
leerproblemen: dyscalculie of
dyslexie of een normaal begaafde
leerling zonder leerproblemen die
gewoon achter is.

Ik onderscheid hier dus drie
categorieën van leerlingen. Derhalve
vind ik hetgeen geschreven staat in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag een moeilijk punt. Daar
staat namelijk het volgende:
"Bijvoorbeeld zij gewezen op de
relatief grote aantallen allochtonen
die nu stromen in het MLK. Daaruit
mag blijken dat deze scholen zich in
staat achten om deze leerlingen
binnen hun onderwijskundige aanpak
goed op te vangen". Dat vind ik nu
net dubieus. Ik vraag mij af of je
tegen allochtone leerlingen kunt
zeggen dat zij omdat zij een
achterstand hebben naar het voor
zwakbegaafde leerlingen bestemde
MLK moeten. Die verwijzing gaat
volgens mij niet op. De positieve
benadering van de minister van deze
verwijzing van allochtone leerlingen
naar het MLK vind ik een betrekke–
lijke zaak.

Mijnheer de voorzitter. Ik kom te
spreken over het rapport van prof.
Doornbos. Ik heb best begrip voor de
problematiek waarmee de minister
zit, als het gaat om de financiën. Ik
vind het toch opmerkelijk, hoe de
inhoud van het rapport wordt
afgedaan. Het is opvallend, dat de
commissie evaluatie basisonderwijs
wat dat betreft iets positiever wordt
benaderd. Wie de stukken goed leest,
ziet dat ook deze commissie met het
probleem van extra financiële
middelen komt aanzetten. Het
rapport van prof. Doornbos spreekt
over enorm veel financiële middelen.
De minister noemt het getal van 2
mld. Men kan de aanbevelingen van
het rapport natuurlijk ook selectief
benaderen. Je kunt er uithalen, wat
wel en wat niet gerealiseerd kan
worden. Het is opvallend, dat op een
bepaalde passage die wij hebben
opgenomen in het eindverslag, niet
is gereageerd. Wij hebben het
volgende geschreven: "Voorts
zouden deze leden willen opmerken,
dat het wel enig verschil uitmaakt of
alle voorstellen van prof. Doornbos
worden uitgevoerd dan wel dat enige
weloverwogen selectie wordt
gemaakt. Het buiten beschouwing
laten van de 50% formatieverruiming
ten opzichte van de nieuwe
groepsformatie scheelt zo al 1,95

mld." Als je dat laat vallen, heb je
die 2 mld. kennelijk van tafel
geveegd. De rest van het rapport–
Doornbos zou kunnen worden
uitgevoerd. Ik vind het jammer, dat
daarop geen antwoord is gegeven in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag. Nogmaals, wat prof.
Doornbos naar voren brengt, kan
selectief worden benaderd. Wanneer
men deze zaken bekijkt, is het
verstandig ook aandacht te schenken
aan de inverdieneffecten.

Mijnheer de voorzitter. Ik kom
thans te spreken over de kern van de
problematiek. Het betreft twee zaken
die ons na aan het hart gaan: de
commissie van onderzoek en
begeleiding en de ambulante
begeleiding. Wij hebben de indruk,
dat die twee onderwerpen niet de
aandacht krijgen, dat ze verdienen en
nogal stiefmoederlijk worden
bedeeld. Wat de commissie van
onderzoek en begeleiding betreft,
merk ik op, dat iedereen die
contacten heeft met scholen voor
speciaal onderwijs weet, dat deze
commissies niet toekomen aan
begeleiding en herhalingsonderzoek.
Dat is niet, omdat zij dat niet willen,
dat is geen verkeerde houding, maar
zij kunnen het gewoon niet omdat zij
er de middelen niet voor hebben.
Met de middelen kunnen deze
commissies in het kader van wat
gegeven wordt aan faciliteiten in de
minutenregeling net de toelating
doen. De commissie wordt nog
gestraft ook. Immers, als men
verwijst naar het reguliere onderwijs
krijgt men voor die leerlingen, in het
kader van de "minutenwals" geen
faciliteiten. Met andere woorden: hoe
harder de commissie adviseert in de
richting van het reguliere onderwijs,
hoe minder er wordt bekostigd. Als
men het takenpakket van deze
commissies wil verbreden - dat is op
zichzelf wel een goede gedachte - is
het verbazingwekkend dat er niet aan
de financiële middelen wordt
gedacht. Er wordt verwezen naar het
beschikbaar zijn van reeds bestaande
gegevens, zodat een en ander niet
zoveel werk met zich behoeft te
brengen. Voorzitter, dat is nu ook al
het geval. Reken maar, dat de
commissies die over zo weinig
middelen beschikken, alles doen om
van beschikbare gegevens gebruik te
maken. Verder verwijst de minister,
overigens niet ten onrechte, naar het
gebruik van het leerlingvolgsysteem.
Echter, dat is niet alles; die commis–
sie moet in verband met haar
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deskundigheid óók het nodige
kunnen doen. Dat het leerlingvolg–
systeem een welkome bijdrage
vormt, onderschrijf ik maar dat biedt
deze commissies niet voldoende
financieel soelaas.

Minister Ritzen: Voorzitter. Ik meen
dat het wetsvoorscel voorziet in het
antwoord dat door de heer Hermes
wordt verlangd. Dat antwoord komt
neer op: niet bekostigen aan de hand
van geplaatste leerlmgen maar juist
aan de hand van het totale aantal
leerlingen dat in het samenwerkings–
verband aanwezig is. Ik ben dan ook
verrast door de analyse die de heer
Hermes presenteert. Dat was ook
onze analyse. Juist omdat men zich
richt op het totale potentieel wordt
zo'n commissie als het ware
meebekostigd op basis van de
teruggeplaatste leerlingen dan wel
überhaupt onderzochte leerlingen
waarvoor geen toelating wordt
gegeven. Voorzitter. Ik zoek even
naar de aard van de opmerkingen
van de heer Hermes. Mijns inziens
verwijst hij nu niet naar de voorstel–
len voor wetswijziging als zodanig.

De heer Hermes (CDA): Ik ben de
minister erkentelijk voor zijn
interruptie maar mijn verhaal
hierover volgt nog.

Voorzitter. Afhankelijk van het
antwoord op de vraag welke
amendementen zullen worden
aanvaard, krijgen wij een regionale
verwijzingscommissie. Over de
kwestie van het leerlingvolgsysteem
heb ik al gezegd dat hiermee de
commissie niet wordt geholpen. Er
ontstaat een mogelijkheid om deze
commissies meer ruimte te bieden
wanneer de verplichte regionale
verwijzingscommissies worden
aanvaard. Dat zou afzonderlijke
bekostiging van die commissies met
zich kunnen brengen. Daarmee zou
er voldoende ruimte ontstaan voor
de commissies die vervolgens
overblijven voor toelating en
begeleiding. Overigens kom ik nog
op de kwestie van de regionale
verwijzingscommissie terug.

Voorzitter. Ik zie een groot
probleem wanneer ik bedenk dat de
voor deze commissies beschikbare
middelen worden omgeslagen over
het aantal basisleerlingen. Daarmee
ontstaat er een soort verevening, een
soort budgetsysteem, waarbij er
geen rekening meer wordt gehouden
met de leerlingen waar het in feite
om gaat. Alles wordt verdeeld over

de basisleerlingen en het is maar de
vraag of de middelen terechtkomen
op de plaatsen waar dat nodig is.
Mijn bezwaar tegen het voorstel dat
wat dit betreft nu wordt gedaan, is
niet dat er rekening wordt gehouden
met het aantal leerlingen dat door de
commissie moet worden beoordeeld,
hetzij bij de toelating, hetzij bij het
terugverwijzen naar het basisonder–
wijs, hetzij bij de begeleiding, hetzij
bij het herhalingsonderzoek. Mijn
bezwaar is dat het beschikbare
budget wordt verdeeld over alle
basisleerlingen. Of dat voldoende is,
moet straks in de praktijk maar
blijken. Als het nu al krap is en er nu
voor een andere verdeelsleutel wordt
gekozen, ontstaat er daardoor niet
méér ruimte. Immers, de totale
capaciteit blijft dezelfde. Het
probleem is dat er geen relatie is
met de leerlingen die het betreft, de
leerlingen die onderzocht of begeleid
moeten worden. De zaak wordt
uitgesmeerd over alle leerlingen van
het basisonderwijs en de capaciteit
blijft hetzelfde.

Ook bij ambulante begeleiding
gaat het om een juiste toedeling van
de middelen. Hiervoor geldt
eveneens: geen wijziging van het
bekostigingssysteem. Overigens, was
er niet afgesproken dat de bekosti–
ging niet nader bekeken zou worden
voordat het streefbeeld bepaald zou
zijn? Een van de achtergronden bij
de motie over het streefbeeld was
dat wij de bekostiging voorlopig nog
de bekostiging zouden laten. Maar
de bekostiging wordt nu op twee
punten toch aangepakt, namelijk als
het gaat om de commissies van
onderzoek en begeleiding en om de
ambulante begeleiding. Ik vraag mij
af of het wel verstandig is om op
deze manier op de zaak vooruit te
lopen. Omslaan van de beschikbare
middelen geeft echter geen
oplossing, want dan is er geen groei
meer mogelijk. Het gaat er bij
ambulante begeleiding toch om dat
er zoveel mogelijk leerlingen
teruggaan naar het reguliere
onderwijs? De faciliteiten voor
ambulante begeleiding worden
vastgelegd, gekoppeld aan het aantal
leerlingen van het basisonderwijs.
Als er een geweldige groei zou
moeten optreden omdat de
leerlingen terug moeten naar het
basisonderwijs, dan kan dat niet
omdat er geen middelen zijn. Ik vind
het dus geen goede regeling. De
huidige omvang is al zeer gering; dat
schrijft de minister zelf in de

memorie van antwoord. Het gaat om
95 cent per basisschoolleerling. Men
moet het dus met een vast bedrag
doen, maar zo werkt ambulante
begeleiding niet als stimulans voor
het laten terugkeren van leerlingen
naar het basisonderwijs.

De heer Franssen (WD): De
uiteenzetting van de regering over
het allocatievraagstuk bij de
ambulante begeleiding kwam bij mij
in de schriftelijke gedachtenwisseling
tamelijk overtuigend over. Tot nu toe
gaat het steeds over leerlingen die
eerst speciaal onderwijs volgen en
daarna naar het reguliere onderwijs
gaan, met ambulante begeleiding
vanuit het speciaal onderwijs. Maar
volgens de conceptie van Weer
samen naar school zou het erom
moeten gaan dat leerlingen die
basisonderwijs volgen, daar ook
blijven. Het is dus een allocatie–
probleem.

De heer Hermes (CDA): Dat is mij
om het even. Ook de leerling die in
het basisonderwijs blijft, behoeft
ambulante begeleiding, preventieve
begeleiding. Dus zowel de leerling
die uit het speciaal onderwijs naar
het basisonderwijs gaat, als de
leerling die daar gebleven is, behoeft
ambulante begeleiding.

De heer Franssen (WD): Deze
discussie sleept zich al een flink
aantal jaren voort. Waarom zou er
dan met name van die preventieve
ambulante begeleiding niet meer
werk zijn gemaakt en waarom zou
die niet meer succes hebben gehad?
Dat zou immers tot uitdrukking
moeten zijn gekomen in de
verwijzingscijfers, maar de groei van
het speciaal onderwijs gaat door.
Waar ligt dit dan aan? Ik zeg dit ook
omdat ik uit de hele bijdrage van de
CDA-fractie aan de schriftelijke
gedachtenwisseling niet de indruk
krijg dat zij de bereidheid zou
hebben, het aspect van de systeem–
scheiding ter discussie te stellen. Dat
is naar mijn gevoelen het knelpunt.
Als wij niet bereid zijn om die hobbel
gezamenlijk te nemen, is al het
voorbereidend werk voor een
beslissing op grond van een
evaluatie bij voorbaat gehypotheci–
seerd met alle invullingen van het
gezegde: water naar de zee dragen.

De heer Hermes (CDA): Er moet
sprake van een misverstand zijn. Het
doorbreken van de scheiding tussen
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beide systemen vormt bij ons geen
enkel discussiepunt. Dat is iets
anders dan het afschaffen van een
bepaald systeem. Dit wordt ook door
de minister bevestigd in de stukken.
Wij zijn dus ook voorstander van
doorbrekmg van de scheiding tussen
de twee systemen. Er zullen veel
meer leerlingen teruggeplaatst
moeten worden naar en moeten
blijven in het basisonderwijs. Daar
moeten wel de goede voorzieningen
voor getroffen worden.

Als men vraagt wat er in het
verleden gebeurd is, antwoord ik dat
iedereen het probleem kent. Als bij
LOM en MLK de leerling wordt
teruggeplaatst, geldt voor het eerste
jaar: geen ambulante begeleiding. Dit
is in tegenstelling tot andere soorten
van speciaal onderwijs. Daar is er
vanaf het eerste moment wel sprake
van ambulante begeleiding. Dat is
volgens mij een bottleneck.

De heer Franssen (VVD): De hele
terminologie die de heer Hermes nu
hanteert, symboliseert glashelder dat
hij uitgaat van de bestaande
subsystemen. Hij komt niet uit de
systeemscheiding. Dat maakt de
discussie zo moeilijk.

Wij moeten in het basisonderwijs
die condities zien te realiseren. Daar
kom ik overigens op terug bij de
discussie over de manier waarop de
regering met het rapport-Doornbos is
omgegaan. Het is gauw gezegd, dat
u en ik het erover eens zijn dat
daarvan geen sprake is. Maar, zoals
gezegd, je moet bereid zijn om in het
basisonderwijs die condities te
creëren. Ik denk aan de wijze waarop
tot nu toe met de ambulante
begeleiding is omgegaan. De
schriftelijke gedachtenwisseling van
de zijde van de CDA-fractie geeft tot
nu toe onvoldoende hardheid aan
dat, zo hoop ik, gemeenschappelijk
streven.

De heer Hermes (CDA): Ik ga er even
van uit dat het basisonderwijs
uitstekend is toegerust. Ik weet wel
dat er gediscussieerd kan worden
over de vraag wat uitstekend
toegerust inhoudt. De een vindt dat
er meer nodig is en de ander vindt
dat het met minder kan. Dus hierover
kan genuanceerd gedacht worden.
Nogmaals, ik ga uit van de hypo–
these dat het basisonderwijs
optimaal is toegerust. Ik ben ervan
overtuigd dat dan een leerling die
gehandicapt is best in het basison–
derwijs kan blijven, maar daarvoor is

en blijft wel enige steun uit het
speciaal onderwijs noodzakelijk, hoe
perfect het basisonderwijs ook is. Als
wij de speciale voorzieningen in de
samenwerkingsverbanden handha–
ven, zullen hand– en spandiensten
zeker van belang blijven voor het
basisonderwijs ten behoeve van de
leerlingen die het nodig hebben. Ik
blijf die relatie zien. Dat hoeft op
zichzelf ook geen probleem te zijn,
maar de steun, de deskundigheid en
de know how van het speciaal
onderwijs blijven nodig.

Bovendien is de icieale situatie er
nog niet. Ik voorzie de eerste jaren
grote problemen voor ons in die zin
dat er duizenden leerlingen te veel in
het speciaal onderwijs zijn die eerst
verwezen moeten worden naar het
regulier onderwijs. Dat zal zeer
langzaam gebeuren. Wij zijn al blij
als een stabilisatie gehaald wordt. Ik
hoop natuurlijk wel dat het proces–
management bereikt dat er meer
leerlingen terug kunnen. Dat is alleen
mogelijk met steun aan de basis–
school. Die steun moet dan ook
gehandhaafd worden.

Natuurlijk hoop ook ik dat de
basisschool beter toegerust kan
worden. De vraag daarbij is wel in
welke mate dat moet gebeuren. Ik
herhaal dat ik ervan overtuigd ben
dat altijd de steun van het speciaal
onderwijs nodig blijft.

Ik betreur dus het systeem van
bekostiging voor de ambulante
begeleiding. Het wordt wederom
verevend en omgeslagen over alle
basisschoolleerlingen. Het wordt niet
meer gefocust op de leerlingen die
het nodig hebben. Dit is hetzelfde
probleem als net bij de commissies
van onderzoek en begeleiding. De
ambulante begeleiding is niet
bedoeld voor de verbetering van het
basisonderwijs. Daar zijn andere
middelen voor nodig. Ik ben het met
de heer Franssen erover eens dat je
dan bij de discussie over Doornbos
en de CEB komt. Ambulante
begeleiding is per definitie leerling–
gebonden; het gaat om het kind. De
verhalen over de verbreding en het
functioneren van de basisschool zijn
hier niet te gebruiken.

De heer Franssen (VVD): Je gebruikt
ambulante begeleiding ook om een
leerkracht in het basisonderwijs erop
te wijzen hoe een leerling beter kan
worden begeleid. Hieruit kan een
leerkracht lering trekken voor de
manier waarop hij met een groep als
geheel dient om te gaan. Er moet

toch een onderwijskundige implicatie
van uitgaan die verder strekt dan
alleen de leerling?

De heer Hermes (CDA): Ik sluit dat
niet uit. Het is een neveneffect
waarvan ik de voordelen zie. In
beginsel is de ambulante begeleiding
echter leerlinggebonden ingevoerd,
met de bedoeling dat een leerling de
nodige ondersteuning uit het
speciaal onderwijs kan krijgen. Door
het gekke systeem van de ambulante
begeleiding, waarin allerlei beper–
kende regels zijn opgenomen, zijn er
problemen. Ga echter eens kijken
hoe het werkt voor blinde en dove
leerlingen. Dan gelden niet de
handicaps van de regeling, omdat
het voor hen beter geregeld is. De
kennis van een mstellmg voor
speciaal onderwijs om een leerling in
het regulier onderwijs te helpen,
werkt daar dus. Ik ben het wel met
de heer Franssen erover eens dat het
een neveneffect heeft.

Ik herinner nog eens aan het
vraagstuk van de blinden, waarover
wij onlangs nog hebben gesproken.
Straks heten het visueel gehandicap–
ten, als de vormen slechtziend en
blind samengaan. Wij hebben erover
gesproken of de ambulante
leerkrachten die aan de basisschool
verbonden zijn, beter bij de
blindeninstellingen opgenomen
kunnen worden. Dit is ook van
belang voor de pooiing. Als er geen
blind kind meer op een school zit,
verdwijnt de ambulante begeleiding
natuurlijk.

De heer Franssen (VVD): Mijn
probleem met deze benadering is dat
de specifieke problemen bij de
ambulante begeleiding van zintuiglijk
gehandicapten, die inderdaad een op
het kind gerichte aanpak vergt, ook
omdat er in een basisschool door de
bank genomen maar één of een paar
van dit soort kinderen aanwezig zijn,
van een andere orde zijn dan de
vraag waarover wij het nu hebben,
namelijk hoe je LOM, MLK en IOBK
in een synchronere verhouding tot
het basisonderwijs kunt krijgen.

De heer Hermes (CDA): Dit
onderscheid is bij de invoering van
de ambulante begeleiding nooit
aangebracht. Het kan nu ter discussie
komen, maar uit de historie kan het
niet afgeleid worden. Verder zeg ik
nogmaals dat ambulante begeleiding
niet bedoeld kan zijn om het
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basisonderwijs te verbeteren. Dat
moet langs andere wegen gebeuren.

De heer Franssen (VVD): Ook.

De heer Hermes (CDA): Ik ben van
mening dat de ambulante begelei–
ding ten eerste gericht is op
ondersteuning van leerlingen. Ik sluit
het niet uit dat het de consequentie
kan hebben dat leerkrachten er
deskundigheid mee opdoen, maar
ambulante begeleiding is niet het
middel om de toerusting van het
basisonderwijs te verbeteren. Dat zal
langs andere wegen moeten
gebeuren. Als je ambulante
begeleiding wilt gebruiken om het
basisonderwijs te verbeteren, zal zij
veel meer bekostiging moeten
krijgen. Ik heb het idee dat de
bedragen helemaal te gering zijn om
te voldoen aan de gedachte van de
heer Franssen.

Mijnheer de voorzitter! De
middelen voor de ambulante
begeleiding zijn zeer gering: 50 cent
per basisschoolleerling. Dat wordt
een vast bedrag voor de basisschool
van een paar honderd gulden. Nu,
hoe je daar ambulante begeleiding
van moet doen, weet ik niet. Er
wordt echter ook gedacht aan de
formatiegarantie. Over de formatie–
garantie valt evenwel op te merken
dat deze niet altijd leidt tot de
mogelijkheid van ambulante
begeleiding. Immers, bij het
terugplaatsen van leerlingen naar het
basisonderwijs kan het om zulke
geringe aantallen gaan, dat er,
gegeven de schaal waarop men een
aantal leerkrachten heeft, geen
leerkracht noch formatie hoeft te
verdwijnen. Het vergt namelijk een
bepaalde hoeveelheid terugloop van
het aantal leerlingen, voordat die
formatieschaal gaat functioneren en
een leerkracht oplevert. Ik vind de
gedachte dat de formatiegarantie
besteed kan worden voor ambulante
begeleiding, op zichzelf wel een
goede gedachte, maar ik twijfel aan
de mogelijkheid dat men met die
formatiegarantie een soort rekenkun–
dige regel zou hebben, op grond
waarvan de formatiegarantie
inderdaad toekomt aan het aantal
leerlingen dat wordt teruggeplaatst.

Ik heb, meen ik, al impliciet
gezegd, mijnheer de voorzitter, dat
het belangrijk is dat er ook voorzie–
ningen zijn voor de leerlingen die
niet verwezen worden naar het
speciaal onderwijs, maar die wel
geïndiceerd zijn. Daarbij wordt

gewezen op, als ik het mij goed
herinner, artikel 12 van de Wet op
het basisonderwijs, in die zin dat
men in een schoolwerkplan
faciliteiten beschikbaar moet stellen
voor leerlingen die anders verwezen
zouden worden naar het speciaal
onderwijs.

Ik denk dat de minister schermt
met het idee dat dit niet goed te
regelen zou zijn, dat dit niet
beheersbaar is en dat het problemen
oplevert om die leerlingen mee te
tellen die niet naar het speciaal
onderwijs zijn verwezen en die dus
blijven. Overigens is dit laatste de
best denkbare situatie, waar zij nu
eerst naar het speciaal onderwijs
gaan en dan weer terugverwezen
worden. De minister zegt dan dat dit
niet goed is te regelen en dat dit te
moeilijk is. Maar het gebeurt toch
ook - het spijt mij dat ik dit
voorbeeld weer aanhaal, maar ik doe
het nu niet in onderwijskundige zin,
maar in rekentechnische zin - bij de
scholen voor de zintuiglijk gehandi–
capten? Want daar weet men wel
ambulante begeleiding te verstrek–
ken, zowel voor de leerlingen die
teruggeplaatst worden, als voor de
leerlingen die niet eerst naar zo'n
instelling gaan voor zintuiglijk
gehandicapten maar die blijven in
het basisonderwijs: zij krijgen dan
preventieve ambulante begeleiding.
Daar is toch ook de mogelijkheid om
het toe te passen? Ik heb het idee dat
dezelfde methodiek die daar wordt
toegepast, rekenkundig, ook
toegepast kan worden bij de
leerïingen in het basisonderwijs die
niet naar het speciaal onderwijs
gaan, hoewel zij, als zij geen
ondersteuning en geen faciliteiten
zouden krijgen, wel verwezen zouden
moeten worden naar het speciaal
onderwijs. Ik denk dat daar een
regeling voor te treffen is en dat dit
kan met de bestaande regeling van
ambulante begeleiding.

Mijnheer de voorzitter! Het
voorgaande betrof de commissies
van onderzoek en begeleiding en de
ambulante begeleiding. Ik kom nu bij
de verplichte regionale verwijzings–
commissies. Bij het eindverslag
hebben wij in dit verband een
bijdrage geleverd, in die zin dat wij
drie functies hebben willen onder–
scheiden. Wij hebben de functies
onderscheiden van verwijzing, van
toelating en van begeleiding. Vanuit
deze gedachte is er bij ons begrip
voor ontstaan om te denken aan de
regionale verwijzingscommissies.

Men zal gemerkt hebben aan de
ingediende amendementen dat ook
andere collega's de gedachte kennen
van het invoeren van verplichte
regionale verwijzingscommissies. Wij
zitten op dezelfde lijn. Er zijn echter
wel enkele problemen. Die wil ik
graag aansnijden omdat ik geïnteres–
seerd ben in het antwoord van de
minister. Het feit dat wij denken aan
regionale verwijzingscommissies
heeft niet alleen te maken met de
functieonderscheiding - verwijzings–
functie bij de regionale verwijzings–
commissie en de toelating en de
begeleiding bij de schoolgebonden
commissie van begeleiding - maar
wij zijn ook tot die gedachte
gekomen door het advies van het
stabilisatieoverleg. Bovendien heeft
ook de opmerking van de minister in
de nota naar aanleiding van het
eindverslag dat een dergelijk
onderscheid zeker zinvol is, ons
gesterkt in die gedachte.

Er is dus een redelijke mate van
overeenstemming in dit huis om te
komen tot de verplichte regionale
verwijzingscommissies. Ik zit echter
met twee problemen: de kwestie van
de toelating en de kwestie van het
samenwerkingsverband. Over de
toelating wordt in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
gezegd, dat deze commissies alleen
beslissen over de toelating tot de
schoolsoort. Dat is ook het standpunt
van de werkgroep over de stabilisa–
tie. Over de toelating tot de concrete
school beslist het bevoegd gezag.
Als het gaat om de toelating van een
leerling en de beslissing in dezen
van het bevoegd gezag, heb ik het
idee dat het zinvol is dat commissie
voor begeleiding een oordeel kan
vellen over het toelaten van de
leerling op die school. Ik spreek dan
niet over de schoolsoort maar over
de concrete toelating op de school
zelf. Geen misverstand, voorzitter,
deze commissie gaat niet nog eens
onderzoeken. Dat doet de
begeleidingscommissie. Ik kan mij
echter voorstellen dat de school, op
grond van de resultaten van de
verwijzingscommissie en met het
advies van de verwijzingscommissie,
wel eens tot de conclusie zou kunnen
komen, dat zij het onderwijskundig
niet aankan. Wij durven de verant–
woordelijkheid niet te nemen. Ik
praat hier nu niet over een toelating
in de zin van richtingsvrijheid of
andere principiële gronden waarop
het bestuur zich kan beroepen, ik
praat louter over een onderwijskun–
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dige zaak. Weliswaar heeft de
verwijzingscommissie gezegd dat de
leerling toelaatbaar is voor het
speciaal onderwijs en heeft dat zelfs
nog gespecificeerd - LOM of MLK -
maar de school kan voor de vraag
komen te staan, of men het
onderwijskundig aankan, ja of nee. Ik
vind dat de school het recht moet
hebben - en dat zal die commissie
dan moeten beoordelen - dit te
beslissen. Ik heb wel eens meer
meegemaakt in het speciaal
onderwijs dat er absolute duidelijk–
heid was over de verwijzing van de
leerling - daarover bestond geen
misverstand onder de deskundigen -
doch dat de school die ouders
uitgekozen hadden tot de conclusie
kwam dat men het onderwijskundig
niet aankon en dat het beter was een
andere school voor speciaal
onderwijs te vinden. De verwijzing
naar de schoolsoort door de
verwijzingscommissie is verplicht.
Daar ben ik het mee eens. Er moet
echter een begeleidingscommissie
zijn die de mogelijkheid heeft om,
aan de hand van de gegevens van de
verwijzingscommissie, de toelating
tot een bepaalde school te bekijken.
Ik doel dus niet op een nieuw
onderzoek. Er moet alleen onderwijs–
kundig bekeken worden, of men de
toelating kan aanvaarden, of men de
verantwoordelijkheid kan nemen.

De heer De Cloe (PvdA): Wat zijn de
consequenties daarvan? Wij hebben
natuurlijk in Nederland aanmerkelijk
minder LOM-scholen dan basisscho–
len. Nu komt er een leerling vanuit
een basisschool bij de regionale
verwijzingscommissie, wordt daar
onderzocht en krijgt het advies
speciaal onderwijs te gaan volgen,
bijvoorbeeld LOM. Ouders maken de
keuze. Zij melden zich aan. Dan kan
het gebeuren dat de school zegt: wij
kunnen de leerlmg niet voldoende
opvangen. Dit is de redenering van
collega Hermes. Aangezien de
LOM-scholen niet zo dik gezaaid zijn
in Nederland, zou een LOM-school -
als het niet om de richting gaat - de
leerling moeten kunnen aannemen.
Anders ontstaat er niet alleen een
onderscheid in richting, wat de eigen
keuze van de ouders is, maar
ontstaat er ook een onderscheid in
verschillende soorten LOM-scholen.
Is een LOM-school die zich afvraagt
of een bepaalde leerling kan worden
opgenomen, wel een goede
LOM-school? Wij mogen er toch van

uitgaan dat een LOM-school
LOM-leerlingen kan opvangen!

De heer Hermes (CDA): Dat is een
uitspraak die ik werkelijk heel mooi
vind. Maar de praktijk is anders. Ik
denk dat er wel degelijk verschil is
tussen diverse LOM-scholen en ook
tussen diverse MLK-scholen. Ik denk
dat bij de ene LOM-school bepaalde
problemen makkelijker kunnen
worden opgevangen dan bij de
andere LOM-school en dat er bij de
ene LOM-school rneer deskundigheid
op een bepaald terrein is dan bij een
andere LOM-school. Dan is het beter
dat een leerling met specifieke
problemen niet wordt aangenomen
op een school die daarmee
problemen zou hebben. Die leerling
moet naar een LOM-school die op
dat terrein meer deskundigheid in
huis heeft. Daar gaat het mij om. Als
een school een leerling aanneemt,
heeft de school de verantwoordelijk–
heid om de leerling goed op te
leiden en goed onderwijs te geven. Ik
zeg niet dat het doorsnee is, ik zeg
niet dat het generaal is, maar het is
mogelijk dat een leerlmg wordt
aangemeld bij een school en dat de
school die leerling niet kan aanne–
men. Het zal niet in honderden
gevallen gebeuren.

De heer De Cloe (PvdA): U zegt: dat
komt in de praktijk voor. Ik ga ervan
uit dat de LOM-scholen allemaal
kwalitatief op een bepaald minimum–
niveau zijn toegerust. Natuurlijk zal
de ene LOM-school op een andere
manier werken dan de andere
LOM-school. Dat is in het basison–
derwijs ook het geval. Maar de
regionale verwijzingscommissie heeft
voeling met het gebied en met de
desbetreffende scholen. Als een
bepaalde LOM-school er op een
onderwijskundig aspect beter uit
springt dan een andere LOM-school,
kan de verwijzingscommissie
adviseren om naar die bepaalde
LOM-school te gaan. De keuze van
de richting is aan de ouders. De
ouders gaan met het advies van de
regionale verwijzingscommissie in de
hand naar de school toe. Anders
lopen de verbanden dwars door
elkaar heen.

De heer Hermes (CDA): Ik vind dat
de verantwoordelijkheid van de
scholen zo ver gaat dat de school
moet kunnen zeggen: wij kunnen de
verantwoordelijkheid niet dragen.
Dat zal zeker een uitzonderingsgeval

zijn. Maar waarvoor bestaat er wet–
en regelgeving? Niet voor de
gevallen waarin alles goed gaat.
Daarvoor hoeven wij niets te regelen.
Het gaat erom dat er regels zijn voor
de gevallen waarin zich plotseling
een probleem voordoet. Om allerlei
competentiekwesties en ingewikkelde
ruzies bij plotselinge problemen te
voorkomen, moet er een adequate
procedure voor een oplossing zijn.
Men moet niet kunnen zeggen dat
men het niet heeft voorzien. In zo'n
geval moet de school de gelegenheid
hebben om "neen" te zeggen.

De heer Nuis (D66): Voorzitter. Dat is
dan toch een procedure met een gat
erin. Wat gebeurt er dan met de
leerling die is verwezen en niet
wordt toegelaten? De ouders moeten
dan gaan zoeken naar een school die
hun kind wel aanneemt. Het
vervelende van deze oplossing is dat
het er in principe toe kan leiden dat
de ouders van het kastje naar de
muur worden gestuurd. Collega De
Cloe heeft daarvoor in zijn opvatting
een oplossing, namelijk dat de
regionale verwijzingscommissie zelf
preciezer is in haar advisering. Dat
kan wellicht in overleg met de school
gebeuren. Ik kan mij voorstellen hoe
dit ex cathedra wordt geroepen! Op
die manier zou het beter op elkaar
aansluiten. Als de heer Hermes zegt
"een procedure voor moeilijke
gevalien", zeg ik: akkoord. De
procedure is echter niet afgerond.

De heer Hermes (CDA): lets
soortgelijks doet zich voor als het
erom gaat, de leerling te behouden
in het basisonderwijs. Kennelijk is
het dan geen probleem. Als de
leerling niet wordt verwezen naar het
speciaal onderwijs en dus moet
blijven in het basisonderwijs, dan is
het mogelijk dat de verwijzings–
commissie ook kijkt naar een andere
basisschool. Dat kan de verwijzings–
commissie ook doen, als het gaat om
een LOM-school of een MLK-school.

De heer Nuis (D66): Maar dan moet
de school waarnaar verwezen wordt,
niet alsnog kunnen weigeren.

De heer Hermes (CDA): Nu wordt
het een kwestie van de kip en het ei.

De heer Nuis (D66): Dat zijn mooie
kwesties.

De heer Franssen (WD): Wij zitten
in de paastijd.
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De heer Hermes (CDA): Inderdaad.
Er zou in dat geval een andere
wettelijke regeling moeten worden
getroffen. Ik kan mij echter voorstel–
len dat je het vraagstuk ook kunt
oplossen door te bepalen dat de
verwijzingscommissie niet alleen
verwijst naar de schoolsoort, maar
ook naar de school. Dat is wel een
wat ingewikkelde weg. Het is mij
overigens opgevallen dat er in de
stukken steeds van wordt uitgegaan
dat de commissie alleen verwijst
naar de schoolsoort. Maar goed, ik
wil meedenken. Zoals gezegd, kan ik
mij voorstellen dat je het probleem
met een andere constructie kunt
oplossen, namelijk dat de
verwijzingscommissie ook verwijst
naar de school, zij het na overleg
met de betrokken school. Dan heeft
de school de gelegenheid om mee te
praten over de vraag of het wel of
niet kan. De verwijzingscommissie
heeft dan bovendien de mogelijk–
heid, uit te kijken naar een alterna–
tieve LOM-school. Met die construc–
tie los je het probleem ook op. Ik ben
dus in voor een alternatieve
benadering. Hoe dat wettelijk moet
worden geregeld, moeten wij dan
nog bekijken.

De heer De Cloe (PvdA): In
Noord-Limburg werkt al een
commissie op deze manier. Met haar
werkwijze geeft zij dusdanig vorm
aan haar beleid, dat zij weet welke
scholen er in haar gebied zijn. Bij
een goede commissie doet dat
probleem zich in de praktijk dus
nauwelijks voor. Dan kent men
immers het onderwijs in dat gebied
al. Wij gaan er toch van uit dat er
betrokkenheid is? Wij gaan toch niet
alleen maar papieren constructies
bedenken? Wij gaan er toch van uit
dat dit leidt tot maatwerk, tot beleid
dat past in het gebied?

De heer Hermes (CDA): Wat deze
commissie doet, is uitstekend. Wij
zijn hier echter bezig met wetgeving.
Daarin moet duidelijk worden
gemaakt, wie op welke vlakken
competent is. Het moet duidelijk zijn
welke bevoegdheden de regionale
verwijzingscommissie enerzijds en
de aan de school verbonden
commissie anderzijds hebben. Je
moet een en ander dus wettelijk
regelen. Ik ben daarbij flexibel
genoeg, maar het moet wel geregeld
worden. In Noord-Limburg heeft men
het zelf opgelost.

De heer De Cloe (PvdA): Wij moeten
niet denken dat wij alles met
wetgeving kunnen oplossen.

De heer Hermes (CDA): Nee, maar
als je bepaalde commissies instelt,
rnoet je wel duidelijk afspreken welke
bevoegdheden zij hebben. Anders
krijg je de gekste dingen.

De heer Franssen (WD): Heeft de
benadering van de heer Hermes nog
consequenties voor zijn opvatting
over de schaal van de samenwer–
kingsverbanden?

De heer Hermes (CDA): Nee.

De heer Franssen (WD): Als er in
een samenwerkingsverband geen
alternatief is...

De heer Hermes (CDA): Maar er zijn
ook nog regionale platforms. Wij
weten allemaal dat die een bijna
landelijk netwerk kennen. In dat
kader kan de problematiek van
andere scholen worden opgelost.
Daarvoor is geen wijziging van de
samenwerkingsverbanden nodig.

De heer Franssen (WD): Maar dan
maken wij het wel moeilijker dan ik
meestal wil als ik wetgeving maak.

De heer Hermes (CDA): Ik vind het
helemaal niet zo moeilijk. Ik heb het
idee dat de samenwerkingsverban–
den niet als eilandjes werkzaam zijn.
Er zijn veel contacten over en weer.
Soms spreekt men ook van
oplossingen in een ander samenwer–
kingsverband, zoals ook uit de
stukken van de minister blijkt. Wij
hebben bovendien de platforms. Dat
behoeft ons er evenwel niet van te
weerhouden om juridisch goed vast
te leggen, wat de competentie van
de ene commissie is, wat de
competentie van de andere
commissie is en wat de competentie
van het schoolbestuur is. Daar mag
straks toch geen onduidelijkheid over
bestaan?

Mijn tweede probleem betreft de
verplichte samenwerkingsverbanden.
Wij vragen ons af, omdat die straks
worden ingevoerd, of dan ook nog
verplichte samenwerkingsverbanden
nodig zijn. De minister kan deze
invoeren bij KB, maar dat doet hij
pas als zich vervelende situaties
voordoen, bijvoorbeeld als de
stabilisatie niet werkt. Of je dit echter
facultatief in de wet regelt of
permanent - daartoe ligt een

amendement-Franssen/De Cloe op
tafel - ik ben van mening dat het te
veel van het goede is om dit twee
keer te regelen. Ik vraag mij af of de
verplichting van de regionale
verwijzingscommissie niet voldoende
is. Die kwestie komt nu in het
wetsvoorstel nog niet voor, maar die
maakt wel een kans van slagen.
Daarmee heb je volgens mij al een
band die het gezelschap bij elkaar
houdt, ook in het samenwerkingsver–
band. De minister zegt zelf dat hij het
voor een landelijk netwerk niet meer
hoeft te doen, want dat is er al. Hij
heeft het alleen maar nodig als het
misloopt. Ik meen dat de regionale
verwijzingscommissie, als die
verplicht wordt ingevoerd, een
bindmiddel is om de onderwijs–
voorzieningen bij elkaar te houden.
Op een vraag van de PvdA heeft de
minister in de nota naar aanleiding
van het emdverslag geantwoord dat
hij niet zo veel voelt voor het
invoeren van een algemene
verplichtmg, omdat dat in strijd is
met het systeem van Weer samen
naar school. Ik ben dat met hem
eens Dat is een systeem van
vrijwilligheid van onderop. De
minister voelt dus eigenlijk niets
voor die verplichte samenwerkings–
verbanden Hij wil daar alleen maar
toe overgaan in geval van nood.

De heer De Cioe (PvdA): Als de heer
Hermes dat systeem zo hoog in het
vaandel heeft staan, dan plaats ik
vraagtekens bij de verplichte
regionale verwijzingscommissies.
Daar wil ik het overigens niet over
hebben.

De heer Hermes (CDA): Dat is
jammer.

De heer De Cloe (PvdA): De heer
Hermes haalt de minister aan waar
het gaat om de vrijwilligheid van
onderop. Als je die redenering volgt
dan kun je ook vraagtekens plaatsen
bij de regionale verwijzings–
commissies, want die worden van
onderop ook niet echt tot stand
gebracht.

De heer Nuis (D66): De samenwer–
kingsverbanden zijn tot stand
gebracht.

De heer De Cloe (PvdA): Ik heb het
over de regionale verwijzings–
commissies. De heer Hermes geeft
de minister een pluim vanwege zijn
stelling dat het niet moet worden
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verplicht, omdat ze van onderop
komen. Daar voelt collega Hermes
veel voor. Ik stel daar tegenover dat
bij die regionale verwijzings–
commissies wel sprake is van een
verplichting. Dat gebeurt echter ook
niet van onderop. Dat lijkt mij niet
consequent.

Ik hoor wel graag wat meer over
de stelling dat je niet over hoeft te
gaan tot die verplichting, omdat men
alk in de verplichte regionale
verwijzingscommissie zit. Dat maakt
voor basisscholen toch niets uit?
Basisscholen moeten leerlingen toch
aanmelden? Dat kan nu al bij een
schoolgebonden commissie van
onderzoek. Volgens de nieuwe wet
kan dat bij een samenwerkende
commissie van onderzoek of,
volgens het amendement, bij een
regionale verwijzingscommissie. Het
maakt de basisscholen dus niet uit of
ze op knop een, knop twee of knop
drie moeten drukken. Ik zie niet dat
de band sterker wordt, doordat men
verplicht in het regionale samenwer–
kingsverband zit.

De heer Hermes (CDA)- Voorzitter!
Als er een verplichte regionale
verwijzingscommissie komt, dan
wordt nog maar via één kanaal
verwezen. Dat is via de regionale
verwijzingscommissie. Die andere
knoppen zijn er dan niet meer.

De heer Franssen (VVD): En de
schoolcommissie dan?

De heer Hermes (CDA): Die verwijst
niet meer! Ik zei zojuist dat de
regionale verwijzingscommissie als
enige verwijst. Ik wil niet dat anderen
dat onderzoek nog een keer
overdoen. Dat is dubbelop. Dat kost
extra geld. Dat kun je de kinderen
ook niet aan doen. Als je dus een
verplichte regionale verwijzings–
commissie hebt, dan kun je elders
niet nog eens een onderzoek krijgen.

De heer Franssen (VVD): De heer
Hermes heeft het eerst over de
regionale toelatingscommissie.
Vervolgens doet hij de sleutel in het
slot bij de schoolgebonden commis–
sie. Hij heeft het ook niet over een
verplichte aansluiting bij het
samenwerkingsverband. Dat betekent
dat hij aan de onderkant, onder het
mom van vrijwilligheid, twee
uitlaatkleppen, twee ontsnapping–
sclausules inbouwt. Dat doet
wezenlijk afbreuk aan het systeem.

De heer Hermes (CDA): De heer
Franssen zou gelijk hebben als de
regionale verwijzingscommissie geen
relatie zou hebben met de basisscho–
len. Ik ga ervan uit dat in die
commissie de basisscholen ook
zullen participeren. Dan is er dus wel
een relatie met die basisscholen en
zijn ze wel verplicht om contact te
onderhouden met de regionale
verwijzingscommissie. In zoverre is
het gat van onderen niet helemaal
weg.

De heer Franssen (WD): Een klein
beetje maar, maar vooruit.

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter. Mijn volgende punt betreft
de integratiebepaling. Wij hebben
hier te maken met een merkwaardige
zaak. In de memorie van antwoord
en in de nota naar aanleiding van het
eindverslag wekt de minister de
indruk alsof er problemen zouden
zijn bij de CDA-fractie in verband met
de vrijheid van onderwijs. Dat is deze
keer nu eens niet het geval.

Minister Ritzen: Dit is echt een
misverstand, want wij zijn zelf zo
consciëntieus over de vrijheid van
onderwijs. En dat heeft natuurlijk een
grote rol gespeeld in onze beant–
woording.

De heer Hermes (CDA): Daarom is
het zo moeilijk voor mij om te
attaqueren. Desalniettemin, het is
hogelijk gewaardeerd. Als wij zo
doorgaan dan komen wij in de
toekomst nog wel in goede doen.
Maar het gaat ons om iets anders
dan de vraag of de vrijheid van
onderwijs in gevaar komt of dat de
bekostiging in gevaar komt. Bij ons
gaat het om de vraag hoe ver je
moet gaan met delegatie aan de
minister of aan de Kroon. Wij
hebben te maken met horizontale
delegatie. Die kan ook een rol spelen
bij wetten op het terrein van Verkeer
en Waterstaat of Justitie. Daar heb ik
geen artikel 23 van de Grondwet
voor nodig. De minister verwijst in
dit verband terecht naar de AMvB's
en de ministeriële beschikkingen. Wij
kennen de horizontale delegatie,
hoewel de Raad van State ooit
gewaarschuwd heeft om spaarzaam
gebruik te maken van die mogelijk–
heid. Wij vallen dan ook niet over die
horizontale delegatie, want die
accepteren wij al jarenlang. Wij
vallen erover dat de minister een
ander soort delegatie wil. Hij vraagt

namelijk een delegatie om van alle
artikelen van de wet af te wijken. Dat
is een gans andere delegatie. Stel je
voor dat dit zou gebeuren met het
strafrecht, dat dus een artikel in de
wetgeving wordt opgenomen waarin
staat dat de minister van Justitie van
alle artikelen mag afwijken. Ik moet
niet denken aan het Nederlands
staatsbestel als wij op die manier
aan wetgeving gaan doen. Mijns
inziens kom je met wat de minister
van Onderwijs en Wetenschappen op
dit punt voorstelt in de problemen.

De manier waarop de minister
gaat afwijken van de wetten, houdt
eigenlijk in dat hij de medewetgever
kan passeren. De medewetgever
hoort immers betrokken te zijn bij
het tot stand komen van wettelijke
regelingen. En hoe zouden die
wettelijke regelingen nu tot stand
komen? Wij krijgen nu wettelijke
regelingen in het klein, doordat de
minister afspraken maakt met de
schoolbesturen. Op zichzelf is het
natuurlijk te waarderen dat de
minister op het punt van het
uitvoeren van deze delegatie streeft
naar overeenstemming met de
schoolbesturen.

Maar het zou toch wel raar zijn als
wetgeving - al is die dan nog zo
partieel, zo klein en ad hoc - in de
toekomst langs deze weg met
inschakeling van de samenleving tot
stand komt. Dat lijkt inderdaad op
corporatisme, op pseudo-wetgeving.
Als wij naar de definitieve wet op het
primaire onderwijs gaan, zit de
wetgever vast aan hetgeen intussen
door allerlei afwijkingen van de wet
bij de scholen is toegestaan. Dat
draai je niet meer terug.

De minister schrijft in een van de
stukken: als er ergens op een
gegeven moment op grond van deze
integratiebepaling twee scholen zijn
gefuseerd, dan ontbinden wij die
maar weer. Dan gaan wij die dus
weer splitsen. Ik kan mij dat in de
praktijk niet voorstellen. Als het
eenmaal gerealiseerd is, dan draai je
dat niet meer terug. Dat betekent dat
er een voorschot genomen wordt,
dat er vooruitgelopen wordt op de
toekomstige wetgeving.

Er wordt ook vooruitgelopen op
het streefbeeld. Het is heel interes–
sant wat de minister in de nota naar
aanleiding van het eindverslag over
het streefbeeld naar voren brengt.
Daarin wordt namelijk gesteld dat
niet op het streefbeeld wordt
vooruitgelopen. Dankzij de goede
vragen van de VVD komt er een
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duidelijk antwoord. De leden van de
WD-fractie vroegen namelijk of een
gefuseerde basis– en speciale school
moet kunnen worden gezien als de
voorziening voor speciaal onderwijs
in een samenwerkingsverband indien
geen andere voorziening in het
samenwerkingsverband aanwezig is.
De minister schrijft daarop: de
geïntegreerde school dient te worden
gezien als een basisschool met een
speciale voorziening en als een van
de mogelijke organisatievormen van
de speciale zorg binnen het
samenwerkingsverband.

Dat is dus duidelijk. Dat is die
voorziening waaraan ook in de motie
gedacht is. Die wordt hier echter al
ingevuld zonder de evaluatie. Wij
hebben al die tijd gezegd: wij
moeten eerst de evaluatie hebben
voordat wij bepaalde modellen gaan
kiezen. Hier wordt echter al een
model gekozen. Dat loopt er dus op
vooruit.

De heer Franssen (VVD): Ik heb die
vraag gesteld indachtig de woorden
van Paulus: onderzoekt alles en
behoudt het goede! Daarom wil ik
het op voorhand niet onmogelijk
maken om iets te onderzoeken,
zonder mij nu alvast aan de uitkomst
van de evaluatie te binden.

De heer Hermes (CDA): Wat een
geloof! Ik vind het mirabile dictu, ik
vind het zoiets merkwaardigs. Wat
een geloof! Als je namelijk een
bepaalde zaak wil onderzoeken, dan
zeg ik: oké, zet dan vijf experimenten
op; laten wij maar eens kijken hoe
dat loopt. Ik heb echter het idee dat
hier van alles kan gebeuren.

De heer Franssen (VVD): Van
onderop!

De heer Hermes (CDA): Inderdaad,
van onderop en niet door de
wetgever. Straks wordt die wetgever
voor het blok gezet. Daarom is er
eerst gedacht aan een experimenten–
wet. Ik heb er echter begrip voor dat
de minister daar problemen mee
heeft, omdat het dan beperkt blijft tot
de onderwijskundige aanpak.

Voorzitter! Wederom is er van mijn
kant sprake van flexibiliteit. Als het
werkelijk gaat om experimenten, dat
wil zeggen dat er vijf proefprojecten
moeten worden opgezet, dan heb ik
het idee dat wij nog niet bezig zijn
met het integraal al vooruitlopen op
wetgeving.

Er kunnen duizenden aanvragen
binnen komen. Als er verschillende
oplossingen gecreëerd kunnen
worden en er telkens afgeweken kan
worden van de wetgeving, dan ben
ik bang voor een ontwikkeling die
niet meer terug te draaien is. Ik ben
bang dat er in een richting wordt
gegaan waarbij de wetgever straks
voor voldongen feiten wordt gesteld.
Met proefprojecten heb ik geen
problemen.

De heer Franssen (WD): Ten eerste,
het amendement dat collega De Cloe
en ik hebben ingediend, verstevigt
de betrokkenheid van het parlement
bij een beslissing die de minister in
positieve of negatieve zin neemt. Ten
tweede moeten wij nog eens goed
praten over de vraag op welke wijze
de evaluatie vorm en inhoud krijgt.
Die evaluatie is immers heel
beslissend. Dat ben ik met de heer
Hermes eens. Ten derde is de
wetgever er altijd nog zelf bij. Dat
houdt ook de onafhankelijkheid van
een fractie in de Tweede Kamer in. Ik
weet echter niet of dit voor de
CDA-fractie het meest aansprekende
argument is.

De heer Hermes (CDA): Er hebben
zich in de laatste 24 uur bepaalde
ontwikkelingen voorgedaan die wel
eens een oplossing van het
vraagstuk zouden kunnen betekenen.
Dat is echter niet zonder meer het
geval. Ik ben in elk geval benieuwd
hoe de zaken zullen lopen.

De heer Franssen (VVD): Welke
ontwikkelingen?

De heer Hermes (CDA): Het
amendement van de heren Franssen
en De Cloe, waarbij de zaak alleen
maar aangepakt kan worden via het
raadplegen van de Kamer, kan een
bijdrage zijn om het vraagstuk op te
lossen. Bovendien is er een
amendement binnengekomen van de
heer Nuis. Dat amendement beperkt
de zaak tot bepaalde dingen. Als die
twee amendementen worden
aangenomen - ik zie hier en daar
nog wel wat knelpunten - dan hangt
een oplossing in de lucht. De
medewetgever speelt dan mee. Dat
is de verdienste van het amende–
ment van mijn collega's. Bovendien
worden allerlei uitwassen voorkomen
door het amendement-Nuis te
steunen. Als wij de twee amende–
menten erdoor kunnen krijgen, dan

komen wij een heel eind. Daar valt
met ons wel over te praten.

De heer De Cloe (PvdA): Dan
hadden de afgelopen 24 uur dus nog
veel beter kunnen zijn!

De heer Franssen (WD): Vertel
eens?

De heer De Cloe (PvdA): Het
amendement dat collega Franssen
heeft ingediend, heb ik ook
voorgelegd aan collega Hermes.

De heer Hermes (CDA): Behalve het
amendement van de heer Nuis.

De heer De Cloe (PvdA): Dat
amendement kan ik u niet voorleg–
gen!

De heer Nuis (D66): Volgens mij zijn
de huidige 24 uur uitstekend geschikt
om tot overeenstemming te komen.
Zij zijn zelfs wat beter geschikt
omdat deze uren openbaar zijn.

De heer Franssen (WD): Het
amendement dat ik mede namens de
heer De Cloe heb ingediend, vloeit
rechtstreeks voort uit mijn bijdrage
aan het eindverslag en de beant–
woording van de regering. Een en
ander was dus gedurende een aantal
weken openbaar.

De voorzitter: Zullen wij weer
openbaar verdergaan?

De heer Hermes (CDA): Ik hoop dat
het duidelijk is dat het hier gaat om
een combinatie van twee amende–
menten. Die twee amendementen
moet je wat mijn fractie betreft in
samenhang zien. Hiermee heb ik het
nodige naar voren gebracht wat
betreft de integratiebepaling.

Tot slot kom ik te spreken over wat
andere punten. Op de groep
2-3-scholen ga ik niet uitvoerig in. In
de schriftelijke gedachtenwisseling is
daarover voldoende naar voren
gebracht. Wij vinden dat de groep
2-3-scholen nu niet geregeld kan
worden in dit wetsvoorstel. Zij zijn er
ook niet over geraadpleegd of in
gekend en zij zijn ook niet in het
overleg betrokken geweest. Wij
willen de groep 2-3-scholen
uitzonderen. Wij hebben daar ook
een amendement over ingediend. Ik
moet eerlijk zeggen dat zolang er
over de groep 2-3-scholen nog geen
notitie is verschenen naar aanleiding
van het ARBO-advies over omgaan
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met verschillen, wij voor die groep
helemaal niets kunnen regelen. Wat
dit onderwerp betreft hebben wij het
idee dat wij nadrukkelijk moeten
vragen om een beleidsnotitie over de
groep 2-3-scholen in verband met
het ARBO-advies over omgaan met
verschillen. Ik wil er op wijzen dat bij
de begrotingsbehandeling van 1993
mevrouw Van der Hoeven daar
uitdrukkelijk om gevraagd heeft. Wij
hebben tot nu toe niet afgelaten
daarom te vragen en wij blijven dat
vooralsnog doen. Als wij geen
toezegging krijgen - ik zeg dit tegen
de heer Franssen - dan overwegen
wij om een motie in te dienen.

Ik kom te spreken over de kwestie
van de scholengemeenschappen. Het
is jammer, maar dit wordt misschien
een groot probleem. Laat ik bij het
wetsvoorstel blijven en nog niet
kijken naar de amendementen. Wij
hebben gevraagd om scholenge–
meenschappen tussen basisscholen
en scholen voor speciaal onderwijs
mogelijk te maken. De minister zegt
dat dit mogelijk is via de integratie–
bepaling. Dat hebben wij nu net niet
bedoeld. Waarom kan de scholenge–
meenschap voor speciaal onderwijs
wel via de wet en moet de scholen–
gemeenschap voor basis en speciaal
onderwijs er via de integratie–
bepaling komen? Ik vind dat wat
merkwaardig. Wij hadden gehoopt
dat er een voorstel zou zijn gekomen
om de scholengemeenschap
basisschool en school voor speciaal
onderwijs gewoon wettelijk mogelijk
te maken, zonder de integratie–
bepaling. In de nota van wijziging is
de minister gekomen met een
wijziging ter zake van de integratie–
bepaling, als het gaat om vestigin–
gen over de gemeentegrenzen heen.
Die kunnen thans niet gerealiseerd
worden in verband met de bepalin–
gen van ISOVSO. Op zich zelf vind ik
dat een goede gedachte. Ik heb er
best begrip voor, dat de minister
juridisch vestiging over de
gemeentegrenzen heen wil regelen.
Hoe lost hij dat op? Hij doet het via
de integratiebepaling. Wat nu net
goed was in die integratiebepaling
gooit hij er weer uit. Een van de
leukste dingen in die integratie–
bepaling is, dat onder bepaalde
omstandigheden de bekostigings–
regelingen die thans gelden voor het
basisonderwijs en het speciaal
onderwijs van kracht blijven. Die
bepaling haalt de minister eruit om
de mogelijkheid van vestiging over
de gerrreentegrens heen te creëren.

Ik had graag een andere juridische
weg gekozen.

Wat de stabilisatie betreft, zouden
wij nog resultaten krijgen van de
onderzoeken. Ik heb die niet gezien.

Ik blijf volhouden dat er een
werkgroep moet komen om het
rapport van de WOZO ter actualise–
ren.

In artikel 33 van ISOVSO hebben
wij een fout gemaakt. Wij hebben
gevraagd of in het eerste lid niet
sprake moet zijn van een of meer
scholen in plaats van twee of meer
scholen. Het gaat echter niet om het
eerste lid, maar om het tweede.
Vandaar dat ik antwoord wat
ongelukkig is geworden. Ik heb daar
alle begrip voor.

Ten slotte wil ik iets zeggen over
de samenstelling van de school–
gebonden commissies voor de
begeleiding. Laten wij goed
afspreken: geen onderzoek. Ik zit met
het probleem van de samenstelling
van de commissies. Bij de DAP-wet
is de zaak goed gegaan. De
samenstelling van de commissies is
daar overeind gebleven. Wel is het
uit de algemene maatregel van
bestuur gehaald en in de wet
opgenomen. Met die benadering heb
ik wel vrede. In het onderhavige
wetsvoorstel is de samenstelling van
de commissies van onderzoek
weggevallen. Het wordt aan
betrokkenen overgelaten. Dat vind ik
een griezelige zaak. Ik overweeg op
dat punt een amendement in te
dienen.

De heer De Cloe (PvdA): Mijnheer
de voorzitter. Een tijdje geleden
kwam het inspectierapport Zicht op
kwaliteit naar buiten. Daarmee werd
glashelder aangetoond, dat wij er
met de basisschool in Nederland nog
lang niet zijn. In de jaren tachtig
waren de verwachtingen hoog
gespannen. Het rapport doet ons in
de jaren negentig weer met beide
benen op de grond belanden. De
nieuwe basisschool heeft in de
eerste jaren vanaf 1985 toch nogal
wat te verwerken gekregen. Van een
goede inhoudelijke en volledige
invoering is in feite geen sprake. Die
school heeft in de eerste jaren tik na
tik gekregen. Op papier zal het wel
mooi gelukt zijn, maar in de praktijk
niet. Er is in die basisschool echt nog
heel veel te doen. Dat aspect moet in
de discussie over Weer samen naar
school niet worden vergeten. Dat is
ook een van de elementen van het
rapport van Doornbos. In feite

moeten nog tal van voorwaarden
worden vervuld om elke leerling in
de basisschool onderwijs op maat te
kunnen geven. Dat was de bedoeling
in 1985, toen wij van start gingen:
een ononderbroken ontwikkelings–
proces voor de leerling, "onderwijs
op maat" voor de leerling in het
basisonderwijs.

Dat is niet gelukt. De eerste vijf
jaar werd de basisschool fors
aangeslagen. De tweede periode van
vijf jaar is een voorzichtige aanzet
voor een kentering opgetreden. In de
volgende vijf jaar zal er ècht in die
basisschool moeten worden
geïnvesteerd, hetgeen ook past in
het systeem van Weer samen naar
school. Wij moeten die school
rijpmaken voor de taakvervulling
waarvoor zij was bedoeld. Het gaat
erom de doelstellingen van de
basisschool waar te maken, ook al
omdat het gescheiden naast elkaar
bestaan van twee soorten onderwijs–
zorgsystemen niet past bij de nieuwe
basisschool. Het volledig naast elkaar
laten groeien van twee onderwijs–
zorgsystemen behoort niet bij de
intentie van de WBO. Zeker, ieder
kind behoort de zorg te krijgen die
het nodig heeft, maar als het even
kan, moet dat gebeuren in de
basisschool en niet in een volstrekt
afzonderlijk onderwijszorgsysteem,
het speciaal onderwijs.

Het is op grond van deze
gedachtengang dat mijn fractie van
mening is, dat de strikte systeem–
scheiding tussen basis– en speciaal
onderwijs moet worden doorbroken.
Een betere toerusting van de
basisschool kan die strikte systeem–
scheiding doorbreken en ertoe leiden
dat de naam Weer samen naar
school ons doet beseffen dat het
gaat om het uitvoeren van de Wet op
het basisonderwijs en dat de
oplossing van het probleem van de
strikte systeemscheiding een stuk
dichterbij komt door die wet gewoon
goed uit te voeren. Prof. Doornbos
schrijft in zijn notitie, dat de
randvoorwaarden voor een beleid ter
voorkoming van schooluitval niet
verschillen van wat nodig is voor een
correcte uitvoering van de Wet op
het basisonderwijs.

Wat kan en moet er dan met die
Wet op het basisonderwijs gebeu–
ren? Wat zijn de gevolgen van de
overheveling van capaciteiten en
faciliteiten van het speciaal naar het
basisonderwijs? Welk inzicht hebben
wij met betrekking tot de vraag wat
schoolteams aankunnen? Wat wordt

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 486, nr. 22 12



er van die teams gevraagd in het
kader van de Wet op het basisonder–
wijs en met het oog op datgene wat
daar bovenop komt als uitvloeisel
van Weer samen naar school? Leidt
de hoge werkdruk in het basisonder–
wijs er niet weer als vanzelfsprekend
toe dat moeilijke leerlingen worden
"doorgeschoven"? Voorzitter. Het is
een hele serie vragen en ik moet
eerlijk zeggen dat ik niet al die
vragen kan beantwoorden. Als de
minister die antwoorden wèl weet te
geven, hoor ik het graag. Wat kan er
bijvoorbeeld naar zi'jn oordeel van
schoolteams gevraagd worden? Het
is overigens mogelijk dat ook de
minister niet al deze vragen kan
beantwoorden. In dat geval lijkt het
mij goed om nadere informatie te
verschaffen, zo deze aanwezig is, öf
op korte termijn een onderzoek in te
stellen. Nogmaals, wat kan men van
schoolteams verlangen als men zulke
grote operaties in gang zet? Ik spreek
dan nog maar niet over allerlei
andere onderwijsoperaties die
toevallig ook nog aan de orde zijn,
zoals die inzake toerusting en
bereikbaarheid. Ook die operaties
trekken een wissel op de capaciteit
van schoolteams,

Voorzitter. Ook als wij nog niet
alles weten, moeten we niet bij de
pakken neer gaan zitten. Via de weg
van de kleine stapjes kan de strikte
systeemscheiding terug worden
gedrongen. De weg die daarheen
leidt, moet nu al worden ingeslagen.
Het voorliggende wetsvoorstel past
daarbij. Versoepeling en aanpassing
van de bestaande regelgeving zijn
noodzakelijk om het Weer samen
naar school-beleid te ondersteunen.
Belemmeringen in de sfeer van de
speciaal-onderwijswetgeving moeten
worden verwijderd. Samenwerking
van scholen is hèt instrument om de
systeemscheiding te doorbreken.
Voorzitter. Ik kan u melden dat de
fractie van de PvdA in het algemeen
tevreden is over het feit dat de
regering uiteindelijk met dit
wetsvoorstel naar de Kamer is
gekomen om een aanzet te geven.
Op het woord "uiteindelijk" kom ik
later nog terug.

Voorzitter, twee algemene
kanttekeningen voordat ik op de
inhoud van de wet inga. Meer dan
twee jaar geleden heeft de regering
aangegeven dat zij de belemmerende
regeltjes in de Wet op het speciaal
onderwijs wilde wegnemen, om het
project Weer samen naar school
gemakkelijker ingang te laten vinden.

Toen verscheen er op een gegeven
moment een concept-wetsvoorstel.
Helaas had de regering daarbij geen
rekening gehouden met de
onderwijsorganisaties, want die
plaatsten er toen nogal wat
kanttekeningen bij. Zij vonden de
doortastendheid van de toenmalige
staatssecretaris wellicht wat te groot.
Men voelde bijvoorbeeld niet zoveel
voor de mogelijke instelling van
regionale verwijzingscommissies om
de groei van het speciaal onderwijs
te keren, die maatregel kon op dat
moment niet door de beugel. De
regering besloot naar aanleiding
daarvan, eerst met de organisaties te
overleggen. De Kamer kreeg daar
toen bericht van; zij kende het
concept-wetsvoorstel niet, maar de
onderwijsorganisaties waarschijnlijk
wel, want die hadden hun bezwaren
al kenbaar gemaakt. De regering
besloot toen toch maar, zo meldde zij
aan de Kamer, de regionale
verwijzingscommissies uit het
wetsvoorstel te verwijderen. De
onderwijsorganisaties toonden zich
in het genoemde overleg wel bereid,
na te denken over de maatregelen
die in plaats daarvan zouden moeten
worden genomen.

Na acht maanden nadenken werd
in de afgelopen maand het resultaat
van het stabiliseringsoverleg bekend,
met een reeks aanbevelingen. De
instelling van regionale verwijzings–
commissies wordt in die aanbevelin–
gen eigenlijk als vanzelfsprekend
naar voren gebracht. Het is een
uitvoerig stuk, helder, goed
opgebouwd, een prima verhaai. Ook
de mooie bijlage is perfect. Een
prima aanpak, een goed voorbeeld
van hoe je op de scholen te werk zou
moeten gaan. Maar wat staat er ook
in? De onderwijsorganisaties
stemmen in met de mogelijkheid om
aanwijzingen te geven in de regio
voor het maximale aantal tot het
speciaal onderwijs toe te laten
leerlingen. Dat wordt met een duur
woord "quotering" genoemd, ik vind
het gewoon een variant van de
beruchte bevriezingsmaatregel uit de
periode van minister Deetman. Maar
de aanbevelingen voor het werken
met regionale verwijzingscommissies
lijken als twee druppels water op wat
de regering van de onderwijs–
organisaties eerst niet mocht doen.
Ik snap er echt niets van, want dit is
inconsistent beleid en het heeft
buitengewoon sterk vertragend
gewerkt, wat de fractie van de Partij
van de Arbeid zeer betreurt. Wij

moeten immers in het belang van
die kinderen allen zo goed mogelijk
samenwerken. Het heeft het
wetgevingsproces echt opgehouden
en de minister heeft zich daarnaar
gevoegd, terwijl hij wist dat de
Kamer in 1989 al had gevraagd om
het tot stand brengen van regionale
verwijzingscommissies, namelijk in
de motie die ik samen met mijn
collega's Franssen en Nuis had
ingediend. En er was in die motie
ook al sprake van de verplichte
aansluiting. Met andere woorden, ik
vind dat ook de organisaties op dit
punt een slechte beurt hebben
gemaakt, en dan druk ik me nog mild
uit.

Een tweede kanttekening plaats ik
bij het rapport van de inspectie dat
wij vrij recent hebben gekregen. Het
bevat de eerste ervaringen met de
samenwerkingsverbanden in het
kader van Weer samen naar school.
Nu, daar word je niet bepaald vrolijk
van! Zo blijkt dat de bestaande
leerlingenstromen niet als uitgangs–
punt worden gehanteerd bij de
vorming van samenwerkingsverban–
den. Ik snap wel dat het voedings–
gebied geen eenduidig en vaststaand
gegeven is. Dit staat ook in het
rapport. Het is echter wel een
bekostigingsvoorwaarde. Dat dient
dus als uitgangspunt gehanteerd te
worden. De inspectie geeft heel
duidelijk aan dat dit niet overal
gebeurt. De vraag aan de minister is
dan ook: wat is daaraan te doen?

De inspectie schrijft ook dat
sommige samenwerkingsverbanden
zo zijn samengesteld dat het voor
scholen voor speciaal onderwijs
bijna onmogelijk is om structureel
iets tot stand te brengen. Dank je de
koekoek! Ze zijn dus zodanig
samengesteld dat ze structureel niets
tot stand kunnen brengen! Wij waren
toch bezig met het tot stand brengen
van oplossingen? In het rapport staat
dat het niet lukt.

In dat rapport staat ook dat er een
categorie scholen blijkt te zijn die
formeel wel deel uitmaken van een
samenwerkingsverband, maar
daarbinnen niet participeren in de
Weer samen naar school-activiteiten
of deze zelfs frustreren. Volgens mij
doelde collega Hermes met de
opmerking over het niet-verplicht
deelnemen op dat niet-participeren.

De heer Nuis (D66): Hoe werkt
volgens de heer De Cloe die
verplichting? Als scholen de zaak
frustreren, zoals de inspectie
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aangeeft, en je verplicht ze tot iets,
houden ze dan op met frustreren?

De heer De Cloe (PvdA): Nee, maar
als je ze niet verplicht, kunnen ze
anderen aansteken om er met z'n
allen vandoor te gaan. U kent dat
verschijnsel toch wel, collega Nuis?
Een rotte appel in een kist tast op
den duur heel veel appels in die kist
aan.

De heer Hermes (CDA): Je kunt die
appel er beter niet bij hebben.

De heer De Cloe (PvdA): Je moet
ervoor zorgen dat zo'n appel er niet
bij is, maar als dat eenmaal het geval
is, kun je dat niet meer goed maken.

De heer Nuis (D66): Ik ben niet
helemaal tevreden met het ant–
woord. Je verplicht de rotte appel
namelijk om in de mand te blijven,
maar de appel blijft rot. Dat kun je
door geen verplichting ongedaan
maken. Vandaar het pleidooi voor
vrijwilligheid. Dat biedt meer kans
om de mensen er echt bij te
betrekken dan een verplichting waar
ze niet in geloven.

De heer De Cloe (PvdA): Ik ben een
groot voorstander van vrijwilligheid,
maar soms moet je iets verplicht
stellen, omdat vrijwilligheid een
verkeerde, negatieve uitstraling kan
hebben. Dat moet dan ingedamd
worden. Straks kom ik te spreken
over de vraag waarom dat nu moet
gebeuren. Ik ben deze mening
overigens niet toegedaan, omdat het
in de lijn ligt van wat wij enkele jaren
geleden gezamenlijk hebben
uitgesproken.

Voorzitter! In het rapport van de
inspectie staat ook dat er nu allerlei
noodmaatregelen genomen worden.
Ik noem verscherping van de
toelatingscriteria, leerlingenstop en
wachtlijsten. Het gevaar bestaat dat
leerlingen die echt hulp nodig
hebben flink in de knel komen.

Bovendien schrijft de inspectie in
het rapport dat er in onvoldoende
mate sprake is van een doelgerichte
aanpak bij de samenwerking tussen
basis– en speciaal onderwijs. Tevens
missen de zorgplannen scherpte,
aldus de inspectie.

De reactie van de regering op dat
rapport heeft mij verbaasd. Zo
spreekt de regering de hoop uit dat
de wachtlijsten snel worden
afgebouwd, maar tevens merkt zij op
dat het in de rede ligt om bijvoor–

beeld quoteringsmaatregelen te
nemen met het oog op de getals–
matige ontwikkeling. Dus: geen
wachtlijsten en zo ja, die zo mogelijk
heel snel afbouwen en bovendien
eventueel quotering. Hoe zit dat? Kan
de minister deze twee aspecten
gemakkelijk rijmen? Dat zal wel;
anders had hij het niet opgeschre–
ven.

Ook zegt de regering met het oog
op hetgeen ik uit het rapport gelicht
heb wel erg gemakkelijk en heel snel
dat de eindconclusie van het
inspectierapport bemoedigend is. Ik
hoop van harte dat het in de praktijk
goed gaat met het proces van Weer
samen naar school. Dat is ook
noodzakelijk, gezien de punten die ik
in het begin van mijn bijdrage
genoemd heb: doorbreking van de
systeemscheiding en niet twee
volstrekt naast elkaar staande
onderwijszorgsystemen, dus niet met
de rug, maar met het gezicht naar
elkaar. Daar gaat het om.

Dit inspectierapport geeft geen
bemoedigend beeld. De regering
wenst toch niet te berusten in
samenwerkingsverbanden die slechts
papieren constructies zijn - weer zo'n
term die wij af en toe tegenkomen -
of in scholen die de zaak frustreren?
Wat gaat de minister hieraan doen
en op welke wijze zal hij het
procesmanagement in Den Bosch bij
het oplossen van deze knelpunten
betrekken? Dat schrijft hij namelijk. Ik
vind het soms erg makkelijk om te
zeggen dat het procesmanagement
het maar moet oplossen. Krijgt het
hiervoor ook meer ruimte? Komen er
dan ook meer faciliteiten? Ik laat er
geen misverstand over bestaan dat
het een goede ploeg mensen is,
maar als het allemaal naar het bordje
van het procesmanagement wordt
geschoven, moet het ook de ruimte
krijgen om wat te doen.

Ik vraag de regering om niet af te
wachten totdat alleen nog maar
sanctiemaatregelen mogelijk zijn.
Deze moet zij juist voor zijn door een
actief beleid te voeren.

Ik ga over naar het wetsvoorstel
zelf. De regering weet dat de fractie
van de PvdA er voorstander van is
om het proces Weer samen naar
school een sterk regionaal karakter te
geven. Dit hebben wij vijf jaar
geleden al bepleit en dat doen wij nu
nog. Wij hebben toen gevraagd om
regionale verwijzingscommissies en
regionale platforms. Het regionale
platform is een van de elementen die
ik in de discussie ter voorbereiding

van deze behandeling als onderge–
schoven heb ervaren. Wat kunnen
regionale platforms doen? Welke
bijdrage kunnen zij leveren? Dit is
mij tijdens de schriftelijke voorberei–
ding onvoldoende helder geworden
en ik krijg er graag wat verduidelij–
king over.

De regering sluit niet uit dat
scholen uit een samenwerkingsver–
band stappen, maar wil verplichte
aansluiting pas toepassen op het
moment dat samenwerkingsverban–
den uit elkaar vallen. Dat is het punt
van de rotte appel. Op dat moment
is het een sanctie, een soort
strafmaatregel. Mijn fractie vraagt
zich af of een verplichte aansluiting
nu niet beter is. Nu zijn bijna alle
scholen aangesloten en is er dus niet
het gevoel van een sanctie of een
strafmaatregel. Bovendien staat in
het WSNS-akkoord met de
onderwijsorganisaties: "Alle
basisscholen en LOM– en MLK–
scholen zijn bij een samenwerkings–
verband aangesloten." Dit heb ik niet
bedacht, maar hebben de onderwijs–
organisaties in dat akkoord met de
regering afgesproken. Ik kan het niet
anders lezen dan dat een verplichte
aansluiting logisch is. Zo hebben wij
het ook afgesproken.

Een tweede aspect van de
regionale aanpak betreft de regionale
verwijzingscommissies. Er is dan niet
langer een commissie van onderzoek
per school, maar per regio van de
schoolbegeleidingsdiensten moeten
gezamenlijke commissies van
onderzoek aan de slag gaan. De
minister schrijft zelf in de memorie
van antwoord: "Ik heb elders al
aangegeven dat ik voorstander ben
van gezamenlijke commissies voor
onderzoek op het niveau van het
samenwerkingsverband of SBD–
regio." Dat is het punt van de
vertraging. Deze verplichte regionale
verwijzingscommissies kunnen naar
mijn oordeel meehelpen om de
voortgaande groei van het speciaal
onderwijs te beperken. Het overal
verplicht instellen voorkomt ook een
weglekeffect, dat wij steeds in het
speciaal onderwijs zien. Op die
manier kan het verschuiven van
leerlingenstromen van de ene naar
de andere regio worden voorkomen.
Als je deze commissies overal instelt,
is er ook rechtsgelijkheid en een
redelijk effectief en sluitend systeem
voor de toelating van leerlingen. De
commissies leveren een bijdrage aan
de objectivering bij de verwijzing
naar speciaal onderwijs. De minister
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plaatst toch niet voor niets kritische
kanttekeningen bij de werkwijze van
de schoolgebonden commissies?

Klopt het overigens dat bij de
bestaande regionale verwijzings–
commissies het aantal leerlingen dat
na aanmelding niet naar het speciaal
onderwijs doorstroomt, aanmerkelijk
groter is dan bij de schoolgebonden
commissies? Ik hoorde dat bij
schoolgebonden commissies
gemiddeld 4% van de leerlingen niet
naar het speciaal onderwijs
doorstroomt, terwijl dit bij de SABO
15% is. Ik hoop dat dit klopt. Dan kan
het echt een belangrijke bijdrage
leveren. Daarom hebben de heer
Franssen en ik een amendement
ingediend, dat als twee druppels
water lijkt op het amendement dat
de heer Hermes heeft ingediend.

De heer Hermes (CDA): Niet
helemaal.

De heer De Cloe (PvdA): Qua
wettekst helemaal, zo dacht ik. Qua
toelichting is er een belangrijke
passage bij u weggevallen.

De heer Hermes (CDA): Nee, ook
qua wettekst.

De heer De Cloe (PvdA): Ik begrijp
dat er qua wettekst één zin in een
bepaald artikellid is weggevallen.

Ten aanzien van andere aspecten
van het wetsvoorstel wil ik nog een
paar opmerkingen maken. In de
eerste plaats betreft dit de verbrede
toelating van LOM en MLK: daar is
de PvdA-fractie vóór. Dat vinden wij
prima, zeker ook als regionale
verwijzingscommissies tot stand
komen, want dan haal je het
concurrentie-element eruit. Wat dat
betreft zat er immers een gevaar in
bij verbrede toelating, als er maar
één school is in een samenwerkings–
verband die verbreed mag toelaten.
Dan zouden bijvoorbeeld bij de LOM
school ook de MLK-kinderen school
kunnen gaan, terwijl de MLK-school
buiten het gebied wel graag haar
leerlingen wil houden. Dat
concurrentie-element haal je er bij de
totstandkoming van regionale
verwijzingscommissies uit, zodat het
ook een rol kan spelen bij de
beperking van de groei in het
speciaal onderwijs.

Commissies van onderzoek en
begeleiding hebben naar het oordeel
van de PvdA-fractie alleen nog maar
een taak op het terrein van de
begeleiding en niet meer op het

terrein van onderzoek. Nu heeft de
regering in antwoord op een vraag
van de PvdA-fractie uitgerekend
hoeveel geld er beschikbaar is voor
de commissies van onderzoek bij
LOM, MLK en IOBK. Dat is, meen ik,
26 mln. of, omgerekend, f 18 per
basisschoolieerling. Mijn vraag aan
de regering is, hoe zij dit geld denkt
te verdelen, want nu is dat geld
beschikbaar voor de schoolgebonden
commissies. Straks komen er echter
regionale verwijzingscommissies en
dan zou je zeggen dat die pot dan
daar naartoe moet en dat het in die
zin verdeeld moet worden. Dit gaat
ook op basis van het aantal
basisschoolleerlingen, maar er blijft
nog een begeleidingstaak bij die
commissies van de school: alleen
maar de begeleidingstaak. Hoe denkt
de minister die verhouding tot stand
te kunnen brengen? Is er wellicht
meer geld nodig of is er altijd minder
of althans niet méér geld nodig,
omdat gezegd wordt dat het altijd
veel efficiënter kan? Dit is een beetje
een standaardantwoord dat gegeven
wordt, als er iets wordt samenge–
voegd: de doelmatigheidswinst mag
je in je eigen zak houden, maar je
moet hem eerst maar tot stand laten
komen.

Minister Ritzen: De heer De Cloe
noemt nog niet de mogelijkheid die
de regering ook altijd voorziet,
namelijk dat het misschien nog wel
eens met minder zou kunnen.

De heer De Cloe (PvdA): Dan komt u
hier nog maar eens terug, zo denk ik
voorlopig.

Minister Ritzen: Dit was voor de
volledigheid.

De heer De Cloe (PvdA): Akkoord. Ik
noemde dat er niet bij, maar het is
typerend dat de regering het nu
noemt.

Dan kom ik bij het punt van de
ambulante begeieiding. Ik vind het
een prima zaak dat hierbij allerlei
beperkende maatregelen die nu in de
wet staan, verdwijnen. Ook hier vindt
een koppeling plaats aan het aantal
basisschoolleerlingen, om de zaak te
financieren. Dit leidt, omgerekend,
tot het bedrag van 95 cent per
leerling. Toen ik dat las, vroeg ik mij
af of dit soms uit de jaren vijftig was:
95 cent per leerling. Maar het klopte
wel, toen ik het narekende.

Door die veranderde financierings–
wijze ontstaat er, zo schrijft de

regering, meer ruimte voor
preventieve ambulante begeleiding.
Maar tegelijkertijd schrijft diezelfde
regering dat het voor de scholen
geen gemakkelijke opgave zal zijn
om aan die preventieve ambulante
begeleiding invulling te geven. Dan
vraag ik mij wel het volgende af. Aan
de ene kant wordt gesteld dat er
meer ruimte komt, maar aan de
andere kant wordt gezegd dat je deze
ruimte bijna niet kunt invullen; dit
laatste staat in een andere passage.
Ik ben het daar volledig mee eens,
maar wij moeten geen tegengestelde
dingen gaan opschrijven. Wij moeten
niet enerzijds zeggen dat het kan en
dat het beter wordt, en anderzijds
zeggen dat het heel moeilijk is om
het op die manier te gaan invullen. Ik
zou wel eens willen weten hoe dat
zit: hoe moet je de ruimte die er
komt, gaan invullen?

Over de scholengemeenschappen
merk ik het volgende op. Ik heb een
vraag gesteld over de scholenge–
meenschappen in Zeeuws–
Vlaanderen. Collega Hermes verwees
er op enig moment ook naar. Ik heb
dit gevraagd, omdat ik informatie
heb gekregen van scholen die
eigenlijk willen gaan fuseren. Nu
blijkt echter dat zij aan lopen tegen
het gegeven, dat dit volgens de wet
in één gemeente gesitueerd moet
zijn. Nu, ik leg bij de voorbereiding
van dit wetsvoorstel die vraag aan
de regering voor: is dat niet op te
lossen, is daar niets op te bedenken?

De heer Nuis (D66): Gemeentelijke
herindeling.

De heer De Cloe (PvdA): Ik heb
nooit begrepen dat D66 zo geweldig
voor gemeentelijke herindeling was.
Ik zal het melden in Zeeland.

De heer Nuis (D66): Maar u toch
wel?

De heer De Cloe (PvdA): Ja, wij wel.
Dat is bekend, maar ik had het van u
niet begrepen, mijnheer Nuis.

De minister zegt, dat hij dit gaat
oplossen, prima. Ik vond die eerste
zin prachtig. Reeksen van brieven uit
het desbetreffende gebied naar het
ministerie hebben het niet kunnen
oplossen. Wat blijkt nu echter? De
minister wil het oplossen door een
zodanige aanpassing van het
wetsvoorstel dat ook de situatie in
Zeeuws-Vlaanderen onder de
werking van de integratiebepaling
kan vallen. Maar daar ging het toch
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niet om? Het ging helemaal niet om
een fusie tussen speciaal en
basisonderwijs. Het ging om een
fusie tussen twee scholen voor
speciaal onderwijs in Terneuzen en
Hulst en in Terneuzen en Oostburg.
Het ging echter niet om een fusie
tussen basis en speciaal onderwijs. Ik
heb het idee dat de regering het op
de verkeerde manier oplost. Was het
de bedoeling de oplossing te geven
die ik vroeg of hebben wij te vroeg
gejuicht en zitten wij zonder
oplossing in dat gebied?

De integratiebepaling is eigenlijk
bedoeld voor voorlopers in het Weer
samen naar school-proces; voor
scholen waar veelal in zeer goed
overleg met ouders gekozen wordt
voor ontwikkelingen die nog niet in
prachtige boekjes zijn opgenomen.
De fractie van de PvdA is er een
voorstander van om in het moeizame
proces van Weer samen naar school
vernieuwende ontwikkelingen een
kans te geven; om die vernieuwingen
niet af te remmen maar te stimule–
ren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de
Kamperfoelieschool in de gemeente
Huizen die werkt met een outreach–
klas van de LOM-school in Hilver–
sum. Een klas, die met leerkracht en
speciaal onderwijs faciliteiten "gaat
inwonen" in de basisschool. Dat is
een perfect voorbeeld van een
poging te komen tot nieuwe vormen
van samenwerking en het vinden van
een oplossing voor de desbetref–
fende kinderen. Ik wijs in dit verband
ook op de Hans Christiaan Andersen–
school en de Anne Frankschool in
Zoetermeer, die bezig zijn met een
scholengemeenschap voor openbaar,
basis– en speciaal onderwijs. En op
het befaamde project in de gemeente
Opsterland: daar heeft men het zover
gekregen dat er helemaal geen
speciaal onderwijs is. Daar heeft men
de situatie bereikt die best wel eens
wenselijk kan zijn. Wij verbieden dat
ook niet. Wij laten dat ook toe. Wij
hebben ook allemaal gehoord van de
projecten in Rotterdam met
hulpklassen en andere varianten.

Naast alle sombere berichten over
papieren projecten en scholen die de
zaak frustreren, zijn er naar onze
mening ook heel veel projecten die
een bron van inspiratie vormen om
verder te komen met het WSNS–
proces. De fractie van de PvdA
steunt dan ook de integratiebepaling
in dit wetsvoorstel. Die geeft ruimte
tot vernieuwing en discussie. Zeker
tot discussie, nu de regering op een
vraag van de collega van de VVD

heeft toegezegd, de Kamer te
informeren. Omdat wij van mening
zijn dat dit beter gaat als het ook is
vastgelegd in de wet, is op dat punt
door collega Franssen een amende–
ment ingediend. Ik ben het daarmee
van harte eens.

Nog een tweetal afsluitende
opmerkingen. Tijdens de behande–
ling van het wetsvoorstel "Toerusting
en bereikbaarheid" heb ik de
minister gewezen op de buitenge–
woon sterke groei van het aantal
leerlingen in het primair onderwijs.
Sinds 1989 groeit daar het aantal
leerlingen. De komende tien jaar is er
een stijging van maar liefst 200.000
leerlingen. Dat is een groei van zo'n
15%! En die stijging zit hem met
name in de grote steden en in de
groeisteden. Heeft die stijging nog
gevolgen voor de befaamde
stabilisatiedatum van 16 januari
1992? Stijgt het aantal leerlingen de
komende tijd meer dan verwacht,
dan betekent dit dat het stabilisatie–
getal in dezelfde verhouding moet
stijgen. Ik neem echter aan dat dit
getal gelijk blijft en dus vindt er een
reductie plaats van het aantal
leerlingen. Als het lukt, vindt er een
reductie plaats. Het stabilisatiegetal
staat vast en het aantal leerlingen
stijgt met 15%. Ik vind dat prima. Ik
vraag de regering wel of zij over die
consequentie heeft nagedacht. Toen
de afspraken over de stabilisatie zijn
gemaakt, was de enorme groei met
200.000 leerlingen niet bekend. Ik
heb dat getal voor het eerst gezien in
de begroting voor 1994. Toen zijn de
cijfers boven water gekomen. Hoe
gaat de regering daarmee om? Wat
zijn de gevolgen voor de groeiste–
den, waar soms een enorme groei is
van het aantal leerlingen? Dat leidt
niet tot een overeenkomstige daling
in de gemeenten waar de leerlingen
vandaan komen. Dat zou stabilisatie
zijn. Dat gebeurt echter niet. Zo
werkt het niet. Ik zou daarover graag
een beschouwing horen van de
minister. Dat is de praktijk waarvoor
de scholen elke dag staan. In de
groeigemeenten is er een geweldige
groei van het aantal leerlingen. Er
zou echter ook een stabilisatie
moeten plaatsvinden. Hoe krijg je dat
voor elkaar? Hoe krijg je voor elkaar
dat er bij andere scholen een daling
plaatsvindt? Dat is een buitenge–
woon moeilijk probleem. Bovendien
heeft de minister toegezegd dat hij
ons over de gevolgen van de
geweldige groei nog voor de
verkiezingen zou informeren. Dat

heeft hij toegezegd bij de behande–
ling van "Toerusting en bereikbaar–
heid". Ik heb toen niet gevraagd of
dat voor de gemeenteraads–
verkiezingen of de Tweede–
Kamerverkiezingen zou zijn. Het is in
ieder geval niet gelukt voor de
gemeenteraadsverkiezingen.

Minister Ritzen: U heeft de
verkiezingen voor het Europees
Parlement niet genoemd.

De heer De Cloe (PvdA): Ik zou
graag weten wanneer die informatie
komt. Het is van belang dat de
minister die toezegging waarmaakt.
Wij moeten weten wat de gevolgen
zijn van die enorme groei. Ik wil dat
echt op korte termijn van de minister
vernemen.

Problemen doen zich ook voor bij
het vasthouden aan de stabilisatie–
doelstelling, bijvoorbeeld als een
internaat wordt verplaatst: een
gemeente krijgt er plotseling een
internaat bij, leerlingen moeten naar
een ZMLK-school. Wat doe je dan
met je stabilisatiedoelstelling? Ik
begrijp dat daar geen oplossing voor
is.

De heer Hermes (CDA): Een
ZMLK-school?

De heer De Cloe (PvdA): Neem mij
niet kwalijk, ik bedoel een MLK–
school. Wat betekent dit voor een
gemeente? Zij krijgt er ineens een
internaat bij, bijvoorbeeld vanwege
het verplaatsingsbeleid. Er zijn
andere gronden die niet met het
onderwijs te maken hebben. Hier
geldt hetzelfde verhaal als het
verhaal dat ik over de groeisteden
heb gehouden. Ik praat nu even niet
over de wet, maar over concrete
zaken die spelen bij scholen. Men
loopt vast, men heeft er geen
oplossing voor. Ik geef in dit verband
een voorbeeld: een internaat in de
gemeente Capelle aan de Ussel. Hoe
los je dat op? Aan prachtige
stabilisatieafspraken heb je op dat
moment niets. De zaak loopt dan
toch uit de hand.

Bij de problematiek van de groei
van het speciaal onderwijs is
regionaie samenwerking van alle
betrokkenen een voorwaarde om de
noodzakelijke veranderingen te
kunnen bereiken. De PvdA onder–
steunt dat beleid. Zij is er zelfs groot
voorstander van. Het naast elkaar
laten bestaan van twee afzonderlijke
onderwijszorgsystemen is ongewenst

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 486, nr. 22 16



en niet in lijn met wat de bedoeling
was van de Wet op het basisonder–
wijs. En dus is de keuze voor een
beetje meer sturende regionalisering
zo gek nog niet. Die is zeker te
verkiezen boven de dreiging met
quotering of formatiebevriezing. Dan
kies je voor de harde getallen. Dan
geef je getalsmatig aan hoeveel
leerlingen geholpen mogen worden.
En dan bestaat zeker de kans dat de
leerling die hulp-op-maat nodig
heeft, de dupe wordt. Dat kan niet de
bedoeling zijn van deze regering of
van welke regering dan ook. Het is
zeker niet de weg die de PvdA graag
op gaat.

De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Het concept van Weer
samen naar school is broos en teer,
zowel politiek als onderwijskundig.
Dat gevoel heeft mij gedurende de
achter ons liggende periode meer
dan eens bekropen, de stukken
lezend die over dit proces zijn
verschenen. Ik heb mij daarbij nogal
eens afgevraagd, of het wel duidelijk
is waar het in de grond van de zaak
allemaal om gaat. Er worden her en
der uitgangspunten genoemd die
van beiang zijn bij de vormgeving
van het proces, maar er wordt hier
en daar ook nogal eens verschillend
aangekeken tegen wat ervoor nodig
is om dat proces te laten slagen.
Soms krijg je wel eens de indruk, dat
wij het hebben over een wat klinisch
aandoende cijfermatige benadering
van de omvang van het speciaal
onderwijs, dat het erom gaat dat wij
de stabilisatienorm moeten halen en
dat het niet om meer gaat dan dat.
Maar zelfs als wij die stabilisatie–
norm halen, dan nog zijn wij maar
een eerste tree op de ladder
gestegen.

Er wordt ook nogal getamboereerd
op het feit dat er in het primair
onderwijs sprake dient te zijn van
een cultuuromslag. Dat gebeurt,
denk ik, niet zonder reden. Deze
cultuuromslag moet tot uitdrukking
komen in het doorbreken van de
systeemscheiding tussen het regulier
basisonderwijs en het speciaal
onderwijs, waarbij vorm wordt
gegeven aan een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor alle
leerlingen in het primair onderwijs.

Vervelender is de discussie die her
en der is opgekomen over de
bekostigingsaspecten die aan het

proces van Weer samen naar school
vastzitten. Dat betreft met name de
voorstellen tot wijziging van de
bekostiging in het voorliggende
wetsvoorstel. Ik heb mij daar
persoonlijk niet aan gestoord, omdat
ik de reden voor wijziging van de
bekostiging, gelet op de doeleinden
van het proces, wel kan onderschrij–
ven. Ik heb echter moeten constate–
ren dat daar niet unaniem con amore
tegenaan wordt gekeken.

Er is ook wel gesuggereerd dat het
er hoe dan ook om zou gaan, op een
bepaald moment één wet voor het
primair onderwijs in Nederland tot
stand te brengen. Het verbaasde mij
dat collega Hermes in zijn interventie
in eerste termijn niet is ingegaan op
dat "bepaalde moment". Dat heeft
immers betrekking op het moment:
1997 of later. Natuurlijk is er in 1997
sprake van een belangrijk evaluatie–
moment. In mei 1992 heb ik reeds in
het debat met staatssecretaris
Wallage gezegd, dat het voor ons
primair gaat om de vraag of de
onderwijskundige randvoorwaarden
in de basisschool kunnen worden
vervuld om de systeemscheiding in
de wet definitief te doorbreken.
Daaraan zal in de evaluatie in
belangrijke mate aandacht moeten
worden geschonken; ik kom daarop
later in mijn betoog nog terug.

Daarmee kom ik op het streef–
beeid. In de hantering van alle
aspecten die met dat streefbeeld te
maken hebben, is blijkbaar verwar–
ring ontstaan over de vraag of wij
allen wel over hetzelfde streefbeeld
spreken. Het streefbeeld is het
opheffen van de systeemscheiding
en het creëren van een samenwer–
kingsverband waarin scholen voor
primair onderwijs samen verant–
woordelijk zijn voor de opvang van
leerlingen. Daarbinnen kan of moet
er wellicht sprake zijn van een
voorziening voor speciaal onderwijs
om kinderen op te vangen die
specifieke zorg behoeven die niet
binnen de huidige basisschool kan
worden geboden. Dat past bij het tot
uitdrukking brengen van zorg op
maat. Nu heeft het begrip "voorzie–
ning" een specifieke aanduiding. Een
voorziening kan een zelfstandige
eenheid zijn, maar het kan ook iets
zijn dat veel meer inhoudelijk is. Een
voorziening kan betrekking hebben
op zorginhoud, maar hoeft niet
primair betrekking te hebben op een
aparte school. Ik hoop, als wij Weer
samen naar school vorm gaan geven
- ik kom daar bij de toepassing van

het integratieartikel wel op terug -
dat het wezen van het speciaal
onderwijs, met name het zorg–
inhoudelijke, de belangrijkste
parameter zal zijn bij het vormgeven
van het geheel aan zorg–
voorzieningen in zo'n samenwer–
kingsverband. Het gaat mij veel meer
om het tot uitdrukking brengen van
de functie speciaal onderwijs dan om
de vraag of wij hier te maken hebben
met een specifieke ruimtelijke entiteit
die wij wel eens aanduiden met het
begrip "voorziening".

De heer Nuis (D66): De wijn is
drinkbaar dankzij het glas, zegt de
dichter. Ik kan mij heel moeilijk
voorstellen, als er geen specifieke
herkenbare vorm wordt gegeven aan
de speciale expertise van het
speciaal onderwijs, hoe je die
functie, die inhoud kunt bewaren,
althans welke garantie je hebt dat je
die kunt bewaren. Ik ben die
gedachtengang ook tegengekomen
in een stuk van het management–
team. Daar stond ook in dat het niet
om de instellmg gaat, maar om een
functie. Dat verwaait mij echter te
veel in de wind. De Kamer heeft de
vorige keer duidelijk gesteld dat die
speciale pool aanwezig rnoet zijn om
de samenwerking tussen beide polen
überhaupt gestalte te kunnen geven.
Anders loop je de kans dat het
verwatert.

De heer Franssen (WD): Daar zijn
wij het over eens, maar ik ben nog
niet toe aan de vraag op welke wijze
die functie vorm en inhoud kan
worden gegeven. Daarom ben ik zo
blij met de aanpak die in het
wetsvoorstel wordt aangegeven.
Daarin wordt volop de ruimte
geboden aan initiatieven van
onderop om gaandeweg met elkaar
meer kennis en inzicht te verwerven
over de vraag hoe die voorziening in
de Wet op het primair onderwijs
moet worden ingevuld. Ik kan mij
daarbij voorstellen dat die voorzie–
ning zeer gedifferentieerd kan zijn.
Die hoeft niet overal hetzelfde te zijn.
Dat hangt af van de ervaringen die
men hier en daar opdoet en van de
vraag hoever men op de diverse
plekken is gevorderd bij het praktisch
vorm en inhoud geven van dat
primair onderwijs in meer integrale
zin.

Ik was ook blij dat de discussie
over het streefbeeld werd voortgezet.
De conclusie van het debat van mei
1992 is wat mij betreft namelijk nog
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steeds: er is een streefbeeld, maar de
vraag of en, zo ja, op welke wijze en
wanneer staat open. Via het
vormgeven van het proces Weer
samen naar school, inclusief de
evaluatiemomenten, afgezien van de
inhoud van de evaluatie waarover
wij het nog moeten hebben, zal
duidelijk moeten worden tot welke
beslissingen wij op een bepaald
moment moeten komen. Voor mij
ligt wat dat betreft alles open. Dat
heeft echter wel bestuurlijke
consequenties voor de vraag wat je
aan experimenten c.q. invullmgen
wilt toelaten om tot die conclusie te
komen.

Nu de onderwijskundige randvoor–
waarden. In 1992 heb ik al gezegd
dat ik die heel belangrijk vind. Ik blijf
dat zeggen. De manier waarop de
regering is omgegaan met het
rapport van prof. Doornbos betreur
ik zeer. Het kostte al de nodige
moeite om de adviesaanvraag ter
zake de deur uit te laten gaan. Ik kon
mij daarbij niet aan de indruk
onttrekken dat de animo om dat
advies te vragen niet erg groot was.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
het rapport dat toen op tafel kwam
tamelijk theoretisch is. Hieraan
kunnen beleidsmatig niet zo snel
handen en voeten worden gegeven.
Als je dan weet dat vanuit de Kamer
die onderwijskundige kant zo
belangrijk wordt gevonden, dan had
ik mij toch kunnen voorstellen dat de
minister zich nadrukkelijker had
bezonnen op de vraag hoe er wel
handen en voeten aan gegeven
konden worden. Het gaat namelijk
om kennis en vaardigheden van
onderwijsgevenden. Het gaat om de
vraag wat in de opleiding aan de
PABO de kennis en de vaardigheden
in orthopedagogisch en orthodidac–
tisch opzicht moeten zijn. Ik vind nog
steeds, indachtig de afspraken die
wij hier met elkaar hebben gemaakt
in de UCV's in november en
december vorig jaar over het
vraagstuk van de opleidingen en de
loopbaanperspectieven van leraren,
dat er aparte aandacht dient te
worden geschonken aan wat in
orthopedagogische en orthodidacti–
sche zin nodig is om de reguliere
onderwijzer op de basisschool toe te
rusten. Niet alleen om te kunnen
signaleren wat er bij een kind mis is,
maar - ik verwijs naar de rapporten
van Doornbos en Stevens - ook om
de vertaalslag te kunnen maken van
wat bij de analyse aan therapie past.

Vervolgens is er sprake van het
zich bezinnen op didactiek in de
school, werkvormen, groepsgrootte,
groepsvormen en samenwerking
tussen schoolse en buitenschoolse
instellingen. Als ik kijk naar de
ervaringen met de zorgbreedte–
projecten tot nu toe, dan was er
aanvankelijk ten aanzien van de
samenwerkingsprojecten speciaal
onderwijs sprake van een reductie
van de groei die nadien weer
omsloeg in een groei waardoor men
uitkwam op het niveau voordat men
met de projecten begon. Die
zorgbreedteprojecten hebben dus
niet zo heel erg veel materiaal
opgeleverd, waarmee wij de
onderwijskundige invulling van de
basisschool-nieuwe stijl ter hand
kunnen nemen. Ik blijf dus vinden
dat de minister met het rapport van
prof. Doornbos in de hand verdere
stappen moet zetten. Er moet zicht
komen - collega De Cloe heeft het al
gezegd en ik val hem con amore bij -
op wat er van schoolteams kan
worden gevraagd en op wat er, in
veranderingsgezinde termen
geredeneerd, aan wijzigingen nodig
is om als schoolteam de Wet op het
basisonderwijs goed tot uitvoering te
kunnen brengen. Wat dat betreft is er
een rode draad tussen het rapport
van prof. Doornbos en de rapportage
van de commissie Evaluatie
basisonderwijs.

Ik weet dat prof. Doornbos
daarnaast de opvatting heeft dat er
ook sprake zou dienen te zijn van
een educatief-econometrisch
onderzoek, waarbij hij zou willen dat
een aantal beleidsalternatieven
doorgerekend wordt, dit met
betrekking tot hetgeen hij aan
verschillende typologieën in dat
onderzoek tot uitdrukking heeft
gebracht. Ik weet niet of zo'n
onderzoek ons veel nieuwe inzichten
zal bieden om verder te gaan, maar
dat een onderzoek nodig is naar de
vraag wat van onderwijsteams moet
worden gevraagd, is voor mij helder.
Ik vind dat de regering in dit debat
moet toezeggen dat zo'n onderzoek
er komt. Je moet onderwijsgevenden
namelijk heel praktisch duidelijk
maken wat er aan kennis en
vaardigheden van hen gevraagd
wordt. Dat zeg ik ook, omdat er wat
mij betreft wel eens al te gemakkelijk
wordt uitgegaan van het gegeven dat
in het speciaal onderwijs die
know-how in volle omvang aanwezig
is. Als die know-how aanwezig zou
zijn, dan zou die preventieve

ambulante begeleiding ook meer
succes moeten hebben gehad. Ik
vind dus dat je minder moet
vertrouwen op de deskundigheid in
de teams van het speciaal onderwijs.
Waar die er is, moet je die optimaal
benutten, maar je zult veel meer
hebben toe te werken naar het
verstevigen van de deskundigheid in
de basisschool. Als wij daar vanaf nu
tot 2000 geen werk van maken, dan
zal met alle spijt in mijn stem het
realiseren van de doelstelling van
Weer samen naar school wel eens
een illusie blijken te kunnen zijn. Dan
komt tegelijkertijd de gedachte op:
wat in het buitenland wel kan, schijnt
in Nederland niet te kunnen. Ik weet
dat daar soms een schoktherapie
voor nodig is. Die is in het buiten–
land ook wel beproefd. Maar die
schoktherapie die in zekere zin met
Weer samen naar school na een
lange politieke discussie is toege–
past, kan niet plaatsvinden zonder
dat die gepaard gaat met een pakket
aanvullende voorzieningen.

Minister Ritzen: Voorzitter! Kan de
heer Franssen een voor mij
ontbrekende schakel aanvuilen? Ik
kan zijn redenering helemaal volgen
en deel die ook. De volgende stap is
dat je natuurlijk ook wel enige basis
in die basisschool moet hebben om
die deskundigheid te benutten. Dat is
juist altijd dat punt geweest, waarbij
die koe voor de sloot stond en er
maar niet overheen wilde springen.
Er moet dus ook wel een aangrij–
pingspunt zijn. Voor één leerling in
een basisschool is het heel lastig om
die deskundigheid te ontwikkelen,
Dat is een van de resultaten van de
projecten inzake de zorgbreedte.

Het punt is voortdurend dat de
systeemscheiding als zodanig ertoe
leidt dat die deskundigheid niet
ontwikkeld kan worden. Het is
immers ook een proces van onderop.
Het is niet een kwestie van visie of
inzicht in hoe het nu idealiter moet
plaatsvinden, maar van het
ontwikkelen daarvan. De basisschool–
leraar moet gemotiveerd zijn om die
deskundigheid op te doen, maar die
wordt vervolgens vaak niet benut. Er
zijn overigens veel diploma's op dat
punt. Dan is weer het punt van die
systeemscheiding aan de orde. Het is
dus voortdurend een kip/ei-discussie.
Uit eerdere opmerkingen van de heer
Franssen is al zichtbaar geworden,
welke lijn hij daarin ontwikkelt. Kan
hij die ontbrekende schakel nog even
aangeven? Het gaat mij om het
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proces waardoor een dynamiek tot
stand komt waarbij die deskundig–
heid ook feitelijk in ontwikkeling
wordt gebracht.

De heer Franssen (VVD): Ik wil die
koe best over die sloot duwen. Maar
wij weten dat koeien soms heel
moeilijk over die sloot te duwen zijn,
want het zijn stevige beesten. Daar
moet je dus veel kracht voor zetten.

De heer Nuis (D66): Bovendien
komen zij vaak midden in de sloot
terecht.

De heer Franssen (VVD): Dat hangt
af van de breedte van de sloot. Die
wil ik nu juist zien te versmallen door
aan de ene kant die duw te geven,
maar aan de andere kant de sprong
overzichtelijk te maken. Ik heb in
mijn parlementaire jaren altijd
ontzettend veel aandacht gegeven
aan het punt van de opleidingen,
omdat ik vind dat het daar in
Nederland fundamenteel aan schort.
Het ligt niet aan de inzet van
mensen, maar aan de inhoud van
onze professionalisering,

Ik wil die sprong best laten maken.
Wij moeten er de komende jaren in
dit proces naar streven om tegelijker–
tijd die voorzieningen in de
basisschooi tot stand te laten komen
teneinde als het ware de overkant
ook te kunnen bereiken en geen
sprong in het duister te maken. Dan
kunnen wij in het verloop van dit
decennium wellicht tot het besluit
komen, dat wij die systeemscheiding
definitief kunnen opheffen.

Ik ga vandaag niet weer die
discussies over de
verkiezingsprogramma's aan. Het
volgende is wel wezenlijk. Als die
ruimte gevonden kan worden, dan
zijn er twee absolute prioriteiten: de
bevindingen van de commissie-Van
Es en de basisschool. Daar ligt het
basale punt om aan het fundament
van het gebouw te werken. Er moet
worden gewerkt aan versteviging
van de randvoorwaarden om een
aantal wezenlijke processen die veel
verder reiken dan Weer samen naar
school, in de komende jaren vorm en
inhoud te kunnen geven. Ik vind het
dus ook prima dat er gesproken
wordt over ambulante begeleiding
en de verbetering daarvan. Dat is
belangrijk. Ook de verbrede toelating
is van groot belang. Maar dat zijn
toch maar onderdelen van een veel
groter vraagstuk: de toerusting van
die basisschool. Ik vind het jammer

dat wij in het kader van dit wetsvoor–
stel niet breder over de bevindingen
van de commissie Evaluatie
basisonderwijs en wat daarbij hoort,
kunnen spreken. Ik vind dat namelijk
essentieel in het hele verhaal. Dat is
het eigenlijk wel wat de hoofdlijnen
betreft. Nu komt het op het
instrumentarium aan.

Het instrumentarium moet wat mij
betreft vanuit de wet zo flexibel
mogelijk gemaakt worden, ook om
mensen in het onderwijs maximaal
aan te kunnen spreken op hun eigen
inventiviteit, creativiteit en deskun–
digheid. Dan kom ik natuurlijk bij het
advies van de Raad van State over
het integratieartikel. De Raad van
State vraagt of de grenzen van de
reikwijdte van de Grondwet niet te
buiten worden gegaan. Dan wordt
met name gedoeld op de ruimte
voor delegatie. Dit is een vraagstuk
waar wij uiterst serieus naar moeten
kijken. In de schriftelijke gedachten–
wisseling schrijft de regering dat
toepassing van het integratieartikel
niet anders tot stand komt dan nadat
er met het betreffende bevoegd
gezag volledige overeenstemming is
bereikt. Dat neemt inderdaad een
belangrijk punt van kritiek van
sommigen weg. Daarmee is echter
niet volledig het punt aangeroerd
van de betekenis van de
bekostigingsvoorwaarden. Of gaat de
regering zo ver te zeggen dat als er
overeenstemming bereikt wordt met
een bevoegd gezag, ook als dat zou
leiden tot het niet voldoen aan of het
niet volledig nakomen van
bekostigingsvoorwaarden, die
overeenstemming toch dominant is?
Daar heeft de wetgever toch wel
over gesproken. Met het tot
uitdrukking brengen van
bekostigingsvoorwaarden in de wet
is ook een zeker minimum aangege–
ven waaraan moet worden voldaan.

Ik blijf het integratieartikel
ondersteunen, omdat ik het de minst
slechte oplossing vind. Het zou mij
echter een lief ding waard zijn als de
regering nog eens wil nadenken over
een wijziging van de experimenten–
wet. Dat is ook van belang in het
kader van de discussie over het
Schevenings beraad. Niet alleen
onderwijskundige, maar ook
bestuurlijk getinte experimenten
kunnen in ons bestel nodig zijn. Het
kan wenselijk zijn om die uit te
proberen. Als die wijziging van de
experimentenwet tot stand kan
worden gebracht, dan bestaat er op
de langere termijn vanuit het

bestaande wettelijke kader een
grotere flexibiliteit dan nu voorhan–
den is.

In de schriftelijke voorbereiding
heb ik gevraagd of het niet mogelijk
zou zijn om een beleidsnotitie te
leggen onder de toepassing van dit
integratieartikel. Ik realiseerde mij
daarbij zeer wel dat zo'n beleids–
notitie als het ware de maximale
vrijheid die de toepassing van het
integratieartikel biedt in zekere zin
zou inkaderen en dat men bepaalde
voorstellen die binnen dit kader niet
passen moet ecarteren. Ik heb wel
begrip voor die wat theoretische
benadering, maar toch wil ik het
punt van de beleidsnotitie nog eens
aan de minister voorleggen. Ik kan
mij immers ook voorstellen dat de
minister voorstelt om het basis– en
speciaal onderwijs te vragen om
initiatieven die gericht zijn op de
toepassing van het integratieartikel
bij hem in te dienen. Natuurlijk opent
de wet de mogelijkheid om dat
volgtijdelijk te doen op het moment
dat het bevoegd gezag daar aan toe
is. Je kan er in zekere zin ook een
uitnodiging aan verbinden om te
laten horen wat de gedachten
daaromtrent zijn. Als men dat
inventariseert, dan kan dat leiden tot
een zekere afbakening van datgene
waarmee wij van start gaan,
overigens zonder later kornende
initiatieven op voorhand onmogelijk
te maken.

Ik leg dit ook naast het amende–
ment van collega Nuis om bepaalde
gedachten uit de toepassing van het
integratieartikel weg te nemen,
namelijk het geheel of gedeeltelijk
opgaan van een school voor speciaal
onderwijs in een basisschool. Het
probleem van die benadering is dat
daarmee een deel van de ruimte en
een deel van de initiatieven en de
inventiviteit die aan het onderwijs–
veld geboden wordt door het
integratieartikel voor een korte tijd
op voorhand weggenomen wordt. Ik
zeg niet dat het er op een gegeven
moment niet van zou kunnen komen,
maar waarom nu al? Bij het proces
over de totstandkoming van de
basisschool en ook in het kader van
de middenschooldiscussie is
regelmatig met beleidsnotities
gewerkt bij bepaalde adviezen.
Waarom zou dat in dit geval, nu wij
hier met een majeur onderwijskundig
proces te maken hebben, ook niet
het geval kunnen zijn? Ik vraag de
minister om hier nog eens zijn
gedachten over te laten gaan. Nu dit
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artikel er ligt, met inbegrip van de
mogelijkheid dat er tegen het
amendement staatsrechtelijke
bedenkingen zijn in te brengen, heb
ik er de voorkeur aan gegeven om
toch maar de betrokkenheid van de
medewetgever tot uitdrukking te
brengen. Waarom heb ik dat
voorgesteld? Omdat ik de mogelijke
staatsrechtelijke bedenkingen
ondergeschikt heb willen maken aan
het belang, dat er mee is gediend
om dat broze en tere karakter van
het proces Weer samen naar school
niet meer dan strikt nodig aan te
tasten door verdergaande bevoegd–
heden aan de uitvoerende macht te
geven dan strikt genomen nodig is.

De heer Hermes (CDA): Ik heb het
gewaardeerd dat de heer Franssen
de problematiek van de delegatie
heeft benaderd vanuit artike! 23 van
de Grondwet: deugdelijkheidseisen
en bekostigingsvoorwaarden.
Onderschrijft de heer Franssen de
stelling, dat er staatsrechtelijk een
probleem is, als er geen artikel 23
van de Grondwet zou ïijn? Er wordt
afgeweken van alle artikelen. Dat is
een ander soort delegatie.

De heer Franssen (VVD): Ik kijk daar
wat anders tegenaan. De wetgever is
er voluit bij om te bepalen, binnen
welke marges delegatie mogelijk
wordt gemaakt. Je hebt delegatie
waarbij de wet in formele zin min of
meer sluitend een kader aangeeft,
waarbinnen die delegatie zich moet
voltrekken. In dit geval is de
Grondwet een belangrijke toetssteen.
Als artikel 23 er niet was geweest, is
de motivering van de regering in het
nadere rapport aan Hare Majesteit
volledig sluitend. De wetgever is er
zelf bij. De wetgever is nu gebonden
aan de norm die de Grondwet stelt.
Er kan een probleem zijn. Als men
dat probleem wil bespreken met
weglating van het grondwettelijke
vraagstuk, dan moet de vraag
worden gesteld of de wet niet een
scherper geformuleerde onderwijs–
kundige bepaling zou moeten
bevatten, tot hoever de toepassing
van het mtegratieartikel zal kunnen
gaan. Daarop duidt het amendement
van collega Nuis.

De heer Hermes (CDA): Dat begrijp
ik. Kun je bij delegatie alleen maar
denken aan uitwerking of uitvoering
van artikelen? Of kan die ook
inhouden, dat van artikelen wordt
afgeweken?

De heer Franssen (WD): Een
delegatie kan een afwijking van
artikelen bevatten.

De heer Hermes (CDA): Ook dat sluit
ik niet uit. Voor bepaalde artikelen
moet het wel eens kunnen. Hier doet
zich het fenomeen voor om af te
wijken van alle artikelen van twee
wetten.

De heer Franssen (WD): Dat is
verregaand, maar theoretisch niet
onmogelijk

De heer Van der Vlies (SGP): De
heer Franssen heeft erkend, dat zijn
benadenng van het integratieartikel,
respectievelijk zijn amendement een
compromiskarakter heeft, een
verlegenheidsaspect kent. Mogelijk
ware te overwegen de Experimenten–
wet toe te snijden op wat wij
beogen. Zou dat niet een veel
zuiverder route zijn? Hoe verhoudt
zich het een tot het ander? Nog–
maals: een zuivere wetssystematiek,
heldere verantwoordelijkheden en
meer praktisch. De Experimentenwet
kan worden gewijzigd. Dat kan
gebeuren binnen dezelfde tijd als die
welke is gemoeid met zijn
verlegenheidsoplossing, inclusief een
beleidsnotitie, die ten grondslag gaat
liggen aan het beraad over eventuele
casuïstiek, waarbij de Kamer nodig
is.

De heer Franssen (VVD): Ik zou het
woord "verlegenheidsoplossing"
liever vervangen door het woord:
gelegenheidsoplossing. Het ware mij
liever wanneer ook de wijziging van
de Experimentenwet als optie was
aangegeven. Echter, de werking van
die wet brengt wèl met zich dat een
heel scala van procedures moet
worden doorlopen alvorens er
uitvoering kan worden gegeven aan
bepalingen van die wet. Het voordeel
van deze integratiebepaling - in deze
zin is de gelegenheidsoplossing
praktisch bruikbaar - is dat een en
ander sneller tot stand kan komen,
terwijl goed wordt aangesloten op
initiatieven van onderop. Wanneer
na verloop van tijd een aantal van
die initiatieven in een wat breder
kader kan worden geplaatst - ik denk
aan een bredere opzet dan alleen
een samenwerkingsverband - dan
zou, na wijziging van de
Experimentenwet, toepassing
daarvan mijn voorkeur hebben. Ik
vind het vooralsnog van belang dat
aan die initiatieven van onderop, met

toepassing van het integratieartikel,
invulling kan worden gegeven.
Overigens blijf ik de regering
uitnodigen om tot een wijziging van
de Experimentenwet te besluiten.

Voorzitter. Wanneer er meer
initiatieven van onderop komen om
invulling te geven aan het integratie–
artikel, zie ik niet goed hoe wij in
1997 tot een zorgvuldig oordeel
kunnen komen aan de hand van de
vraag: hoe nu verder? Ik meen dat
wij daarvoor zeker de periode tot het
jaar 2000 nodig hebben. Ik wil de
mensen wel graag over die sloot
krijgen rnaar ik wil ze er niet te
gehaast overheen drukken omdat
dan het risico dreigt dat zij in die
sloot belanden en zware beesten
komen daar maar moeilijk uit.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik
vraag aandacht voor het tijdsaspect
in relatie met de wijziging van de
Experimentenwet. De heer Franssen
zal erkennen dat de politieke wil om
tot zo'n wijziging te komen zeer
belangrijk is. Het verleden heeft, juist
in verband met deze wet, aange–
toond dat er in vrij korte tijd veel kan
gebeuren. Als men de zaken achter
elkaar schakelt, zou het eerste traject
kunnen inhouden dat bepaalde
wetteksten opzij worden gezet en
gelegenheidsoplossingen worden
gekozen, waarna op meer structurele
wijze veranderingen worden
aangebracht. Ik meen dat er wat dit
betreft sprake is van een spannings–
veld dat ik aanduid met de vraag:
kan het dan nog worden terugge–
draaid?

De heer Franssen (VVD): Voorzitter.
Het is bijna twee jaar geleden dat wij
het grote debat over Weer samen
naar school hadden. Hoewel ik daar
als lid van een oppositiepartij geen
enkel belang bij had, heb ik erop
aangedrongen dat nog in deze
kabinetsperiode dit wetsvoorstel zou
worden afgehandeld omdat het van
zo groot onderwijskundig belang is
dat wij hiermee aan de slag gaan.
Als er nu weer een vertragings–
mechaniek wordt ingebouwd in de
wetgeving - daar zijn overigens in
wetstheoretische zin best goede
argumenten voor aan te voeren -
gooien wij in feite zand in de
machine. Wij moeten doen wat
gedaan kan worden.

Voorzitter. Als men erin slaagt,
meer leerlingen in het reguliere
basisonderwijs op te vangen, is er
sprake van een verdichtings–
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problematiek in het speciaal
onderwijs, óók in de sectoren LOM
en MLK. Wij weten dat met name in
de LOM-sector de problematiek zeer
gedifferentieerd is, meer nog wellicht
dan in de MLK-sector. Dit is in relatie
met de discussie over de functie van
het speciaal onderwijs, al dan niet in
de vorm van een aparte voorziening,
van belang. Ik zou willen dat men het
procesmanagement Weer samen
naar school zou vragen om na te
gaan hoe met de resterende
verdichtingsproblematiek moet
worden omgegaan.

Over de samenwerkingsverbanden
en de toelatingscommissie is in het
verleden veelvuldig gesproken. Ik
heb aan de eerder hierover door de
fractie van de WD weergegeven
opvattingen niets toe te voegen.
Collega De Cloe heeft geciteerd uit
een debat uit 1989 met de toenma–
lige staatssecretaris, twee maanden
voor de val van het tweede
kabinet-Lubbers. Ons standpunt is
ook door de wijziging van de
politieke situatie niet veranderd.

Tot nu toe is nog onbesproken
gebleven, hoe er met de verspreiding
van de resultaten zal worden
omgegaan. Ik heb de indruk dat er
ook in de contacten van het
procesmanagement nogal sterk
bilateraal wordt gewerkt. Dat is op
zichzelf begrijpelijk, omdat je in
samenwerkingsverbanden tot
bepaald gedrag moet aanzetten.
Maar over de vraag hoe de
verspreiding van de resultaten vorm
zal krijgen, bijvoorbeeld als het gaat
om het toepassen van het integratie–
artikel, zou ik nog wel wat meer
willen weten. Ik heb daarstraks al
over de vaardigheden en de
deskundigheden van de leerkrachten
gesproken; het is toch wel erg te
betreuren dat de beleidsnotitie over
de opleidingen voor het speciaal
onderwijs zo lang op zich laat
wachten. Het is van het grootste
belang dat wij de samenhang tussen
die opleidingen en wat er bij de
PABO's nodig is, snel met de
regering kunnen bespreken.

Dan nog een aspect dat in de
stukken mondjesmaat, maar in het
gesprek met het procesmanagement
wel nadrukkelijk tot uiting is
gekomen. Het sluit aan bij de
verdichtingsproblematiek in het
speciaal onderwijs waarmee wij nog
te maken krijgen als Weer samen
naar school handen en voeten zal
krijgen. Het gaat om het probleem
van de grote aantallen aüochtone

kinderen in het MLK-onderwijs. Wij
moeten ervoor waken dat de
MLK-school een allochtonenschooltje
wordt. Er moet snel actie worden
ondernomen om dit tegen te gaan.
Het is geregeld door het proces–
management gesignaleerd en ik vind
dan ook dat de minister zich er nader
op moet oriënteren, hoe dit
probleem aangepakt kan worden.

Tot slot. Er wordt gerapporteerd
door het procesmanagement en door
de inspectie Het probleem is dat de
conclusie in de rapporten van de
inspectie en het materiaal waarop
die is gebaseerd, naar mijn mening
niet in evenwicht zijn. Het empirische
materiaal in de rapporten is te mager
om er de conclusies op te kunnen
funderen. Ik heb dit al eens
opgemerkt en ik vind dat de minister
hieraan nader aandacht zou moeten
geven, evenals aan de verhouding
tussen inspectie en proces–
management.

Voorzitter. Ik hoop dat er met dit
wetsvoorstel een bijdrage kan
worden geleverd tot veel inventiviteit
en creativiteit en tot onderwijskun–
dige verbetering, opdat de basis–
school inderdaad kan worden wat wij
er in het begin van de jaren tachtig
mee beoogden.

De heer Nuis (D66): Voorzitter, ik zal
mijn best doen om de rommelende
magen van het gezelschap zo kort
mogelijk te trotseren.

Hoewel wij vandaag de startwet
behandelen, is het project Weer
samen naar school al een tijdje aan
de gang, in sommige opzichten
gelukkig niet zonder resultaat. Er is
op basis van vrijwilligheid een
vrijwel sluitend netwerk van
samenwerkingsverbanden ontstaan.
Er is een tijd geweest waarin wij
dachten dat het moeilijker zou zijn
om zo iets tot stand te brengen dan
het bleek te zijn. Dat is dus mooi.
Nog beter is het dat de verbanden in
het algemeen vrij natuurlijk tot stand
lijken te zijn gekomen, zonder al te
veel grillige kunstgrepen uit
bestuurspolitieke overwegingen.
Voor 86% zijn de verbanden in
overeenstemming met reële
leerlingenbewegingen. Bovendien
lijkt de samenwerking de laatste tijd
steeds meer af te dalen van intenties
op bestuurlijk niveau naar het echte
werk op het vlak van de school–
teams. Dit is althans mijn -
incidentele - ervaring en ik heb
hiervan een bevestiging gevonden in
verschillende rapporten. Ik ben het

met de heer De Cloe eens dat het
niet overal het geval is, maar mij
dunkt, goed voorbeeld doet goed
volgen.

Het probleem met het beeld van
de rotte appel in de mand, waarover
de heer De Cloe sprak, is dat het
eenzijdig is. Wat rot is, wordt
namelijk nooit meer gezond. In dit
geval kan het echter ook andersom
werken: als de samenwerkingsver–
banden goed functioneren, kan dat
een positieve invloed op de rest
hebben. Eerlijk gezegd, heb ik daar
vooral rnijn hoop op gevestigd, dus
niet zozeer op de verplichtingen
waarvan ik niet zie op welke wijze ze
het rottingsproces, dat zich van geen
verbod iets aantrekt, tegenhouden
als wel het feit dat het goede
voorbeeld aanstekelijk werkt en, zo
hopen wij, zelfs meer dan het
andere. Dit is de goede kant.

Aanzienlijk minder mooi is, dat wij
met dat alles nog niets zijn opge–
schoten. Het doel is namelijk het
beter en doeltreffender opvangen
van kinderen die slecht meekomen
door het creëren van een continuüm
van zorg dat zich uitstrekt van een
beetje extra aandacht tot opname in
een afzonderlijke school voor
speciaal onderwijs, maar alleen als
dat echt niet anders kan. Het
resultaat in dat opzicht is dus te
meten aan het geringere aantal
kinderen in het speciaal onderwijs. Er
is ten minste stabilisering van dat
aantal gewenst, maar het liefst
vermindering, zodat het geld dat
daarmee vrijkomt, gebruikt kan
worden voor zorgverbreding in het
regulier onderwijs. Dat lukt nog niet
erg, om het zacht uit te drukken.

Ook de laatste cijfers wijzen
daarop. Bovendien zit daarin het
probleem van de saldering verstopt.
Er zijn verschillende scholen voor
speciaal onderwijs waar het aantal
leerlingen per school flink daalt. Dat
levert voor hen een formatiegarantie
op; dat kost het de overheid ook. Er
zijn echter ook scholen waar dat
aanta! stijgt. Dat kost het dubbele. Er
is derhalve minder geld voor
zorgverbreding. En daar ging het om.

Op die manier komt de gewenste
spiraalwerking niet op gang. Als je
optimistisch bent, kun je als oorzaak
de aanloop aanvoeren en opmerken
dat het echte werk pas begonnen is,
dat alleen de stukken zijn opgezet en
dat men nog niet is gaan spelen. Ook
kunnen autonome groeifactoren
aangewezen worden. De heer De
Cloe wees in dit verband op de
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200.000 leerlingen die erbij komen.
Ook als het aanta! gelijk blijft, kan er
dus toch sprake van groei zijn.

Maar dit alles kan geen excuus zijn
om niet te proberen het proces te
versnellen. Daar zijn twee manieren
voor. Die zijn ook vandaag al aan de
orde geweest. Aanvankelijk lagen ze
beide buiten deze wet. Een daarvan
is door de collega's (hulde!) weer in
de wet getrokken. Ik doel op extra
stabiliseringsmaatregelen, in het
bijzonder de verplicht regionale
verwijzingscommissies.

Achteraf is het een beetje jammer
dat de minister niet onmiddellijk de
conclusie getrokken heeft om die
maatregel in deze wet op te nemen.
Nu zijn er namelijk dikke amende–
menten. Die zelfwerkzaamheid van
de Kamer is weliswaar mooi, maar is
ook een beetje lastig. Het komt zo op
het laatste moment aan. Er is dan
geen gelegenheid om alles nog eens
goed tegen het licht te houden.
Niettemin is het verstandig dat de
amendementen toch zijn ingediend.
Er is haast geboden. Wij hebben tijd
verloren. Collega De Cloe deed
daarover terecht erg streng, maar
toch mag je best een beetje tijd
verliezen, als dat ertoe leidt dat
mensen met een oplossing aanko–
men waarvan jij al lang wist dat die
er was. Een oplossing die mensen
zelf menen bedacht te hebben, werkt
vaak veel beter dan een die opgelegd
is. Niettemin is het jammer dat het
die tijd gekost heeft. Wij moeten nu
zo snel mogelijk door.

In de loop van dit debat zullen wij
erachter moeten komen op welke
manier dit precies moet gebeuren. Er
zijn nu twee varianten die in
belangrijke opzichten gelijk zijn. Mijn
fractie kan zich met de grote iijn
verenigen.

Er resteren nog wel enkele vragen.
Aanvankelijk heb ik mij bij het lezen
van de stukken afgevraagd, of er
overal van die commissies worden
ingesteld of alleen waar dat nodig is.
Ik heb begrepen dat het laatste nu
een beetje van tafel is. Die vraag is
door beide amendementen duidelijk
beantwoord: overal, want anders
wordt het te ingewikkeld.

Ik maak mij een beetje zorgen. Ik
vraag de mening van de minister en
de collega's over het volgende. Als
wij nu namelijk zo vrolijk overstap–
pen van de schaal van het verband
naar die van de regio, is er in feite
sprake van schaalvergroting. Dit kan
een gevaar zijn voor de hele actie,
die naar mijn vaste overtuiging

vooral gebaseerd is op de kleine
schaal, omdat je daar echt te maken
hebt met mensen, teams en kinderen
die bij elkaar bekend zijn. Daar moet
het van komen. Welke garanties
kunnen wij bieden om te voorkomen
dat het samenwerkingsverband als
eenheid wegzakt ten gunste van het
veel grotere regioverband?

De heer De Cloe (PvdA): U vraagt
het ook aan mij. Laat ik dan maar
beginnen met te proberen een
antwoord te geven.

Bij de regionale verwijzings–
comnnissie is de verwijzing aan de
orde, niet de samenwerking op het
niveau van de samenwerkingsregio,
waar gemiddeld dertig scholen in het
samenwerkingsverband zitten. Op
dat niveau wordt de praktische,
alledaagse samenwerking, die al veel
moeite kost en die wij echt van de
grond moeten krijgen, voiledig
gehandhaafd.

De heer Nuis (D66): Mijn zorg is dat
er iets van de urgentie van de
samenwerking afgaat, als de
verwijzing zich op een hoger niveau
voltrekt. Het is een gedachte die ik
op tafel leg om aan te geven dat wij
moeten oppassen voor dit bijver–
schijnsel van de maatregel, dat wij
geen van allen willen.

Ik zie graag, wat misschien ook
binnen zo'n commissie kan, dat wij
de mogelijkheid van verwijzing naar
een andere basisschool meer onder
ogen zien. Een probleem van een
kind kan vaak opgelost worden door
het niet naar het speciaal onderwijs,
maar naar een andere basisschool te
sturen. Wellicht kan dit meer dan
thans gestimuleerd worden in de
onderlinge samenwerking tussen
basisscholen, dus in zo'n samenwer–
kingsverband en zelfs buiten hele
verwijzingscommissies om. Er zijn
mij gevallen bekend waarin dit vrij
effectief werkt. Deze mogelijkheid
verdient bevordering.

Wat je je ook kunt afvragen, is of
zo'n verwijzingscommissie niet
alleen moet kunnen zeggen dat het
kind naar een LOM-school of een
bepaalde LOM-school moet gaan,
maar ook dat het een bepaald soort
zorg behoeft. Deze hoeft dan niet op
een school voor speciaal onderwijs
te worden gegeven, maar wel in het
basisonderwijs. Dat kost iets. De
beslissingen van zo'n verwijzings–
commissie hebben altijd
bekostigingsgevolgen. Nu gebeurt
het, voor zover ik het zie, alleen in de

betrekkelijk grove keuze tussen
speciaal onderwijs of niet. Je kunt je
voorstellen dat dit zich uitbreidt en
dat bepaalde extra middelen dan
meegaan met een kind met speciale
moeilijkheden. Dit is een misschien
wat algemeen uitgedrukte gedachte,
maar ik leg haar toch graag voor.

Ik zei net dat er twee manieren zijn
waarlangs het probleem van de
stabilisering moet worden aange–
pakt, of het probleem van het
realiseren van het uiteindelijke doel
van de operatie. Het valt mij telkens
als ik de stukken zie, weer op dat de
prikkel om iets aan stabilisering te
doen, vooral bij het speciaal
onderwijs ligt. Dat krijgt een
formatiegarantie. Voor de basis–
school die het lastige kind terug–
neemt, is het niet zo duidelijk.
Daarvoor is het heel indirect
geregeld. Dat wringt. Voor dit
probleem heb ik niet direct een
complete oplossing. Het is vooral
een probleem, doordat de oplossing
ervan op de lange termijn naar mijn
mening niet zozeer ligt in het
terugplaatsen van kinderen die een
keer in het speciaal onderwijs
terechtgekomen zijn, maar in het
vasthouden van kinderen in het
regulier onderwijs. Ik meen dat de
minister zelf in zijn antwoord op een
vraag van de fractie van het CDA al
heeft gezegd dat het iets anders is
dan bij visueel gehandicapten. Een
kind dat je naar een LOM-school
verplaatst, is meestal vastgelopen op
de vorige school. De beslissing om
het naar dezelfde school terug te
sturen, is dan niet direct aangewe–
zen. De vraag zal dus steeds meer
zijn hoe je kinderen op de school
houdt en dus niet hoeft te verplaat–
sen. Dit maakt het probleem van de
financiering alleen maar ernstiger.

Dat is mijn manier om te komen
op het punt waarop ook mijn
collega's uitkwamen, nameiijk het
rapport van prof. Doornbos. Wij
zullen immers de toerusting van de
basisschool ook met andere
middelen moeten verbeteren dan
hier zijn aangegeven: door meer
aandacht voor de scholing en
misschien ook door het probleem
van de menskracht op een wat
oorspronkelijker manier te benaderen
dan wij tot dusver hebben gedaan.
Daar geeft het rapport ook aanleiding
toe. Wij zullen het in ieder geval
ernstig moeten nemen. Het is echter
iets dat wij vandaag en zelfs in deze
regeerperiode wellicht niet meer
helemaal afronden, maar dat zeker
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aan de orde moet zijn. In wat collega
Franssen zei over prioriteiten binnen
het onderwijs, kan ik mij, wat betreft
de door hem aangegeven ruime zin,
vinden.

Mijnheer de voorzitter! De wet zelf
was met name bedoeld - afgezien
van wat wij er nu met z'n allen aan
toegevoegd hebben met betrekking
tot de verwijzingscommissie en de
stabilisering - om meer ruimte te
creëren voor creatieve oplossingen.
In zijn algemeenheid stemmen wij
daar van harte mee in, maar wij
maken daar een onzes inziens
belangrijke kanttekening bij: laten wij
alsjeblieft zorgen dat alle aandacht is
gericht op de inhoud, op de inhoud
en nog eens op de inhoud van het
proces. Dat ligt bij deze wet, gelet op
de doelstelling van het scheppen van
ruimte, ook voor de hand: het gaat
dan over vormen, over structuren,
over mogelijkheden van fusies in
bepaalde gevallen.

Waar ik mij een beetje zorgen over
maak - in sommige commentaren
komt dit punt ook naar voren - is dat
het scheppen van ruimte vaak wordt
geïnterpreteerd als het aankondigen
van veranderingen. Dat hoort zo; dat
zit een beetje in ons onderwijs
ingebakken. Er is de kans dat, als
gezegd wordt dat men kan fuseren,
mensen het gevoel krijgen: als wij
niet gauw fuseren, zitten wij ernaast.
Dat is in dit geval - ik hoor dit graag
bevestigd door de minister -
absoluut niet het geval. Het gaat er
in de eerste plaats om dat je
probeert de teams met elkaar te
laten samenwerken in de geest van
het proces, van het project. Als
daarbij blijkt dat dit nuttig is en dat
het op die manier, zoals in het geval
van de "outreach"-klas, kan worden
opgelost, dan moet je dat doen en
dan moet je daar de ruimte voor
scheppen. Dat is de bedoeling van
de wet. Het dient niet gezien te
worden als een soort aansporing om
tot bestuursmatige veranderingen
over te gaan. Ik zeg dit met zoveel
nadruk, omdat ik denk dat samen–
werken vaak beter gaat, als er niet
een soort dreiging in de lucht hangt
dat er ook iets met besturen moet
veranderen. Het gaat dan op een
meer ontspannen manier en
daardoor vaak beter.

In dit opzicht denk ik dat het
oorspronkelijke streefbeeld inder–
daad een ongunstig effect heeft
gehad, en nog kan krijgen, als wij
ermee doorgaan. Laat ik maar
constateren dat ons streefbeeld, van

mijn fractie, afwijkt van het
streefbeeld dat oorspronkelijk in de
stukken besloten lag. Het is alleen
maar goed om die helderheid te
geven. Het is niet een grote
afwijking, maar wel een wezenlijke.
Ons streefbeeld is dat er binnen het
verband dat moet ontstaan en dat
die twee aparte en veel te strikt
gescheiden structuren overkoepelt,
twee polen blijven bestaan. Dit
betekent volgens ons dat je over het
hele land een herkenbare structuur
van speciaal onderwijs nodig blijft
hebben, ook in een eindbeeld, zowel
als expertisecentrum, alsook als -
maar veel kleiner dan nu - school
voor kinderen.

Wat ons betreft is derhalve niet
een onherkenbaar opgaan in als
zodanig bekostigde verbanden aan
de orde. Ik denk dat het die kant op
proberen te gaan, het die kant op
wijzen en het die kant opdrijven in
feite het goede functioneren op die
zo belangrijke kleine schaal zal
hinderen, dat dit fusie-elfende zal
meebrengen, dat dit het zwaartepunt
toch weer van het schoolteam naar
het schoolbestuur zal verplaatsten en
dat er daardoor misschien zelfs hier
en daar opnieuw verzuiling optreedt,
waar dat helemaal niet nodig is.
Daarom ben ik niet zo gelukkig, als ik
stukken lees en uitspraken van
collega Franssen hoor, waarin als het
ware de kameruitspraak die wij
gedaan hebben, in die zin wordt
geïnterpreteerd dat gezegd wordt,
dat de functie belangrijker is dan de
instelling. Ik heb het er net al over
gehad: het is een kwestie van vorm
en inhoud. Maar als je geen vorm
hebt, wil de inhoud ook wel eens
wegspoelen. Wat mij betreft zou ik
zeggen: houd dat beeld duidelijk vast
en suggereer niet, dat er wel een
mogelijkheid zou zijn dat er straks
maar één soort school bestaat waar
alles in kan. Volgens mij kar> dat
namelijk niet. In ieder geval hebben
wij afgesproken dat wij daar niet op
vooruit lopen.

De heer De Cloe (PvdA): In feite zegt
collega Nuis, dat hij niet wil dat
sommige scholen het proberen als zij
het zelf willen. Er zijn namelijk
scholen die dat wel willen proberen.

De heer Nuis (D66): Dat weet ik,
maar daarover hebben wij afgespro–
ken dat wij niets onomkeerbaars
zullen doen. Er mag van mij verschil
zijn in interpretatie. Ik kan ook best
ongelijk hebben. Het kan goed zijn.

dat uiteindelijk blijkt dat het prachtig
gaat. Ik geloof daar echter niet in. Ik
constateer dat je niet altijd je zin kunt
krijgen. Wij hebben met elkaar
afgesproken, dat wij niet vooruitlo–
pen op dit soort zaken. Ik constateer
dat er verschillen van mening zijn.
Wij zullen nu moeten blijven binnen
het speelkader dat wij met elkaar
hebben afgesproken. Dat betekent,
dat wij een grote ruimte ter
beschikking hebben - ook in mijn
beeld en in dat van de heer De Cloe
- doch dat die niet onbegrensd is.
Het gaat er nu om, hoe je die ruimte
precies afgrenst.

De heer De Cloe (Pvd.A): Als men nu
van onderop, niet gedwongen door
besturenorganisaties doch zelf en
vaak in overleg met ouders, tot
bepaalde oplossingen komt, moeten
wij daarvoor dan ruimte creëren of
wil de heer Nuis dat niet toestaan?

De heer Nuis (D66): Ik probeer
duidelijk te maken, hoe groot die
ruimte is. Die ruimte is zo groot, dat
er alle mogelijke samenwerkings–
vormen kunnen ontstaan - u noemde
zelf Huizen - doch dat de grens daar
ligt, waar je een school voor speciaal
onderwijs als het ware onherkenbaar
(overigens ook met bekostigings–
gevolgen) laat opgaan in een groter
geheel. Die stap nemen wij nu niet,
zo hadden wij afgesproken. Daarvoor
hebben wij goede redenen. Dit heeft
namelijk consequenties voor het
gehele systeem. Dat geeft ons naar
mijn gevoel het recht tegen de
mensen te zeggen: je kunt ontzettend
ver gaan, maar die laatste stap kun
je nu nog niet zetten. Er moet eerst
geëvalueerd worden.

De heer De Cloe (PvdA): Ik probeer
uit te vinden, waarom je tegen die
mensen zou moeten zeggen: dat
mogen jullie niet. Ik weet bijvoor–
beeld dat men in Opsterland binnen
het systeem gewerkt heeft zonder
speciaal onderwijs. Er is geen aparte
voorziening. Men heeft het zelf
opgeknapt binnen het systeem. Ik
geef nu even geen inhoudelijk
oordeel over de vraag, of het
helemaal perfect werkt. Als je daar
echter gaat kijken en met de mensen
spreekt, zie je dat men een systeem
heeft gevonden om dit op te lossen.

De heer Nuis (D66): Dit heeft niets te
maken met hetgeen waarover wij nu
spreken. Het gaat niet over een fusie
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van een school, want er is geen
school.

De heer De Cloe (PvdA): Daar zit het
voorzieningenniveau in het basison–
derwijs. Het gaat om de inhoud en
niet om de structuur. Men heeft het
voorzieningenniveau in het basison–
derwijs zelf zitten. Er zijn nu scholen,
die ook willen proberen dat zo te
realiseren.

De heer Nuis (D66): In dit geval zit
het erin. Als men er in dat samen–
werkingsverband op die manier niet
uitkomt, is men wel gehouden mee
te helpen aan het in stand houden
van een voorziening ergens anders.
Dat is de afspraak. Zo gauw als er
een kind komt dat dit nodig heeft,
zitten zij er mee. Dan hebben zij ook
die verplichting. Zo zit dat. Dat is een
bestaande toestand die je zeker niet
terug gaat draaien, want dat zou het
andere uiterste zijn. Dat zou een
soort dwingen zijn in een andere
richting en dat wil ik ook niet. Wij
kunnen van alles proberen; wij
kunnen dingen bij elkaar zetten en er
kunnen dingen geïntegreerd worden.
Een ding kan echter niet, namelijk
het onherkenbaar laten verdwijnen in
het grote geheel. Daar zijn wij nog
niet aan toe.

De heer De Cloe (PvdA): U zegt, wij
draaien de situatie m Opsterland niet
terug, maar wij laten geen nieuwe
situatie ontstaan. Wat bedoelt u
daarmee? Er mag dus niet meer zo'n
systeem als Opsterland bijkomen?

De heer Nuis (D66): Het is een over
een heel lange periode gegroeid
systeem. Dat heb je daar. Als je
samenvoegt met een school voor
speciaal onderwijs, ga je een stuk
verder. Dat gaat een stuk verder dan
in Opsterland. Ik zou zeggen: dat
moet je niet doen, dat moet je niet
terugdraaien. Dan creëer je een
situatie waarin je iets laat samen–
gaan dat straks alleen maar met de
grootste moeite en waarschijnlijk
helemaal niet meer uit elkaar kan
worden gehaald. Dan heb je een
systeem afgedwongen, dan heb je
een richting opgelegd. Wij hadden
afgesproken om dat niet te doen.
Opsterland zal worden meegenomen
in de evaluatie. Het is heel goed
mogelijk dat Opsterland in een latere
fase wellicht wel een voorbeeld
wordt voor anderen. Ik houd echter
een probleem. Natuurlijk kan er best
sprake zijn van een sarnenwerkings–

verband. Dat hebben wij ook in
eerdere fases wel gezien. Maar dan
zal er toch een landelijk netwerk
moeten blijven van expertise
speciaal onderwijs, ook ten bate van
Opsterland en ook ten bate van
andere samenwerkingsverbanden. Zij
liggen dan in feite voor op de
ontwikkeling van Weer samen naar
school. Dat is natuurlijk de constate–
ring. Wij zullen verder gaan in die
richting, maar niet zover dat wij het
landelijk opheffen.

De heer De Cloe (PvdA). Ik denk
toch aan het proces van onderop,
aan de twee scholen in Zoetermeer
die dit echt willen. Zij beweren dat zij
een expertisecentrum in de school
hebben ingebouwd. Het zou dus niet
kunnen, ook als men dat binnen het
samenwerkingsverband zo ervaart?

De heer Nuis (D66): Ik vind het zo
drammerig worden. Neem mij niet
kwalijk dat ik het zeg! Tot 1997 zijn
wij aan het experimenteren. Het gaat
om de inhoud. Daarover zijn wij het
eens. Stel dat de scholen zo nauw
gaan samenwerken dat zij inhoude–
lijk precies doen wat u wilt en wat ik
ook wil. U wilt dan ook nog dat
binnen die jaren ook de totale fusie
tot stand komt, met alle problemen
die daarmee samenhangen voor de
onomkeerbaarheid. Ik kan mij niet
voorstellen dat zich in de praktijk een
situatie voordoet waarin wordt
gezegd: iets wat mensen willen en
wat wij inhoudelijk willen, kan echt
niet. Een fusie kan toch niet
geblokkeerd worden omdat de
evaluatie moet worden afgewacht! Ik
begrijp niet wat dat praktisch kan
betekenen. Wat ik wel weet, is dat
alle bezwaren in hun volle omvang
terugkomen. Ik denk aan de Raad
van State, de Onderwijsraad,
kamerleden. Ik zal niet alle principiële
bezwaren en aarzelingen naar voren
halen. Maar dat gebeurt dan
allemaal, omdat men in Zoetermeer
nog een stapje verder wil gaan. Men
kijkt dan alleen naar de formele kant
en niet naar de inhoudelijke. Ik zou
ten sterkste willen afraden om dat te
doen en wel vanwege - nu citeer ik
collega Franssen - de broosheid en
de wankelheid van het proces. Dat is
nu echt een duw tegen de koe
geven, die daar alleen maar koppiger
van zal worden. Waarom zou je dat
doen? Je wint er echt niets mee.

Minister Ritzen: Ondanks de emoties
die zich nu voordoen, wil ik de

volgende vraag stellen. Ik sluit mij
aan bij een belangrijk deel van wat
de heer Nuis naar voren heeft
gebracht. Ik zoek echter naar een
relatie tussen de analyse die hij in
eerste instantie gaf en de conclusies
in tweede instantie. In het eerste stuk
ging de heer Nuis in op de prikkels
die zich voordoen. Hij sprak over de
school voor speciaal onderwijs die
een positieve prikkel kan ervaren van
het beleid, namelijk formatiegarantie.
Dan is één van mijn grote zorgen: de
arme basisschool. Die neemt
leerlingen op. En dan? De integratie–
bepaling is op zichzelf als prikkel een
welkom element. Maar misschien
moet ik hieraan in mijn antwoord
nog iets toevoegen. Hoe kijkt de heer
Nuis daartegenaan?

De heer Nuis (D66): Dat is natuurlijk
ook de reden waarom het oorspron–
kelijke streefbeeld zo stringent werd
gegeven. Eigenlijk is alleen langs de
weg van het rigoureuze streefbeeld
het probleem op te lossen. Dan is
alles in één grote pot gestopt. Ik
weet niet of het probleem dan is
opgelost, maar het is in ieder geval
voor ons onzichtbaar gemaakt. Dan
moet de kwestie in de school zelf of
in het verband van scholen worden
uitgevochten. Dan moet het wel
geheel zijn doorgevoerd. Vanwege
de bezwaren van een zo stringente
doorvoering is het nodig te zoeken
naar andere mogelijkheden om
hetzelfde te bereiken of althans om
in die richting te gaan. Daarom heb
ik zoëven de gedachte geopperd om
geld ter beschikking van de
verwijzingscommissie te stellen. Die
commissie stelt dan vast hoeveel
geld er nodig is en geeft dat als het
ware aan het kind mee. Collega
Hermes heeft het meer gezocht in
ambulante begeleiding, maar er zijn
dus ook andere manieren om te
zorgen dat de prikkel wordt
overgebracht.

De voorzitter: Bent u toe aan een
afronding van uw betoog?

De heer Nuis (D66): De moeilijkheid
is dat het van mijn collega's en van
de minister afhangt. Ik heb niet
zoveel noten meer op zang.

De voorzitter: Ik wil namelijk de
eerste termijn graag rond twee uur
beeindigen en de heer Van der Vlies
moet ook nog spreken.

De heer Van der Vlies (SGP): En die
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krijgt dus spreektijdbeperking
opgelegd, begrijp ik.

De voorzitter: U zou ook na de
pauze het woord kunnen voeren.

De heer Nuis (D66): Ik zal er snel
doorheen gaan. Dat lukt als niemand
mij meer onderbreekt, dus ik ga nu
allemaal vreselijke dingen zeggen.

In principe en eigenlijk ook in de
praktijk is er geen bezwaar tegen de
verbrede toelating. De bedoeling is
wel dat het binnen het samenwer–
kingsverband blijft. Dat is tenslotte
de opzet. Als er door de samenvoe–
ging meer leerlingen komen, moet er
een manier worden gevonden om
ervoor te zorgen dat het ergens in
een aanpalend verband minder
wordt. Die communicerende vaten
moeten wij in de vingers krijgen. Met
de verplichte commissies is dat
wellicht een stuk makkelijker.

Kortheidshalve sluit ik mij aan bij
de vragen die collega Hermes heeft
gesteld over de commissies van
onderzoek en begeleiding en hun
relatie tot de verwijzingscommissies.
De bekostiging van een en ander
blijft natuurlijk een probleem.

De preventieve werking van
ambulante begeleiding klinkt mooi. Ik
denk dat zij nuttig is, maar zij heeft
wel het nadeel van een zekere
vaagheid. De preventie is aan de
orde bij gevallen die aan het
ontstaan zijn. Dat laat zich niet zo
goed vastleggen.

Ik ga akkoord met LOM-MLK–
scholengemeenschappen. Alleen
moet ook daar de schaal niet te
groot worden, want dan zou de
afstand te groot worden. Op het
eerste gezicht zie ik niet zo vreselijk
veel heil in scholengemeenschappen
met basisonderwijs. Een vraag van
mij daarover is in de schriftelijke
voorbereiding niet beantwoord. Als
een basisschool fuseert met een
school voor speciaal onderwijs, hoe
passen de andere basisscholen daar
dan in?

Wat het verplicht stellen van
samenwerkingsverbanden betreft,
had ik het gevoel dat ik het nu eens
een keer als enige met de minister
eens was. De een wil ze meteen
verplicht stellen, de ander helemaal
niet. Aan de ene kant heb ik altijd
geleerd dat je geen dingen in de wet
moet opnemen die al gebeuren,
anders worden die wetten zo dik.
Aan de andere kant is ook wat te
zeggen voor het argument van
collega De Cloe om het nu al te

regelen, omdat het anders, als dit
later wordt geregeld, een soort
strafmaatregel zou worden.
Niettemin ben ik voorlopig nog
steeds geneigd om de wettelijke
regeling als stok achter de deur te
houden voor het geval het misgaat.
Ik wacht op dit punt graag de
verdere discussie af.

Ik denk dat door het project–
management, het departement en
vele anderen, vooral ook in de
scholen en in de teams zelf, reeds
veel goed werk is verzet, ook al zie je
daarvan nog geen duidelijke
resultaten. Wij moeten het tempo
erin houden. Daarom ben ik blij dat
wij dit nu vandaag bespreken. Je
moet het echter ook niet forceren.

De voorzitter: Ik deel mede dat
mevrouw Sipkes van Groen Links mij
te kennen heeft gegeven dat zij
wegens verplichtingen in de grote
zaal hier niet het woord kon voeren.

Nu krijgt de heer Van der Vlies het
woord. Ik zal hem niet presseren. Ik
ben soepel geweest tegen de andere
collega's; ik zal dat ook ten opzichte
van hem zijn.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Dank u wel.

De groei van het speciaal
onderwijs is een zorg die wij allen
delen. Wij hebben daarover in het
verleden vaak gesproken. De recente
cijfers over het voortgezet speciaal
onderwijs nopen ons ertoe, vast te
stellen dat wij er nog lang niet zijn.
Het in 1991 gesloten akkoord Weer
samen naar school was het resultaat
van intensieve besprekingen tussen
het ministerie en de verschillende
betrokken organisaties. Dat akkoord
bood veelbelovende perspectieven.
Die afspraken zijn door de Kamer
indertijd in grote lijnen positief
ontvangen, ook door onze fractie.
Wel zijn daarbij duidelijke voorwaar–
den gesteld. Veel hangt ook af van
de evaluatie van begin 1997. Dat
wordt een belangrijk moment. In dit
wetsvoorstel wordt beoogd de
afspraken van een wettelijke basis te
voorzien. Wij betreuren het wel dat
het wetsvoorstel zo lang op zich
heeft laten wachten. Wij zitten al een
eind in 1994.

Eén van de voorwaarden die de
Kamer indertijd heeft gesteld, was
dat in elk samenwerkingsverband
een speciale voorziening zou blijven
bestaan; eventueel één voor
meerdere samenwerkingsverbanden
samen. Zo zou het zijn en blijven, tot

nader order. De heer Nuis heeft daar
zojuist indringend over gesproken. Ik
kon mij daar heel wel in vinden. Die
voorwaarde vindt ook de SGP-fractie
nog steeds erg belangrijk. Er zullen
immers altijd kinderen blijven voor
wie een echt speciale school nodig
is. Dat is althans onze visie. Vanuit
deze optiek plaats ik dan ook
vraagtekens bij de voorgestelde
integratiebepaling. Het is de vraag of
een geïntegreerde school de functie
van speciale voorziening voldoende
waar kan maken, gelet op alle
zorgvragen. Ook vanuit andere optiek
heb ik grote moeite met de
integratiebepaling. Ik kom daar straks
op terug.

Uitgaande van het feit dat in elk
samenwerkingsverband een speciale
voorzienmg beschikbaar zal blijven,
ligt het in de rede dat die speciale
scholen in beginsel ook zelfstandig
worden bekostigd. De minister laat in
zijn beschouwingen over het
streefbeeld blijken dat hij een ander
oogmerk heeft, namelijk bekostiging
via de basisscholen. Hij wijst er
terecht op dat deze beslissing te
zijner tijd, in 1997, door de wetgever
zal moeten worden genomen. Het is
in dit wetsvoorstel nog niet aan de
orde, maar ik hecht eraan het
uitgangspunt van de SGP-fractie in
deze kwestie ai op dit moment
duidelijk te maken. Het begrip
"doorbreken van de systeem–
scheiding" moet dus worden
gerelativeerd.

Dan de bekostiging zelf. Van
verschillende kanten is kritiek
geleverd op de gewijzigde bekosti–
ging van de ambulante begeleiding
en de commissies van onderzoek.
Het budget is afhankelijk van aantal
basisschoolleerlingen. Loopt de
minister hiermee niet te veel vooruit
op 1997? Ik verwijs wat dat betreft
naar de brief van de KOV van 18
maart jongstleden. Deze wijze van
bekostiging betekent ook een zekere
budgettering en verevening. Ik heb
daar in dit stadium vraagtekens bij.
Ook gezien de grote verschillen per
samenwerkingsverband is het de
vraag of dat wel redelijk uitpakt.

Voor het slagen van de doelstellin–
gen van Weer samen naar school
moet voldaan zijn aan een aantal
randvoorwaarden. Er wordt wel
onderscheiden tussen intentionele en
begunstigende randvoorwaarden. Ik
wijs wat dat betreft op het vergelij–
kend onderzoek van prof. Doornbos.
De intentie van scholen om
leerlingen zoveel mogelijk op te
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vangen binnen het reguliere
onderwijs verschilt nogal. Weer
samen naar school dient erop gericht
te zijn die intentie over de hele
breedte te stimuleren. Dat is een
doelstelling die relatief weinig geld
kost. Met de begunstigende
voorwaarden is wel geld gemoeid.
Op dit punt houdt de minister zich
echter op de vlakte. Hij erkent dat er
meer geld nodig is, maar hij komt
daar niet mee. Op dit moment ziet hij
daar geen kans voor. De SGP-fractie
vindt dat teleurstellend. Van de
minister mag die inspanning toch
worden verwacht? Aan de financiële
voorwaarden voor het totale primair
onderwijs schiet nogal wat te kort. Ik
wijs ook op de nota Zicht op
kwaliteit. Ik sluit mij van harte aan bij
het vurige pleidooi van de heer
Franssen voor deskundigheids–
bevordering als prioritair thema voor
het gehele basisonderwijs. Ik
verneem graag de reactie van de
minister.

In dit verband wijs ik ook in het
algemeen op de relatie tussen de
problemen bij de effectuering van de
doelstellingen van de Wet op het
basisonderwijs en het proces van
Weer samen naar schoo!. Erkent de
minister dat, zolang er gebreken
blijven in verband met de WBO, het
WSNS-proces nooit goed tot zijn
recht kan komen? Reiativeert dat ook
niet de harde noodzaak van de
stabilisatiedoelstellingen, althans de
consequenties die daaraan dienen te
worden verbonden? Hoe ziet de
minister die samenhang en hoe gaat
hij de aanpak van de kwaliteit van
het basisonderwijs en het WSNS–
proces op elkaar afstemmen?

De SGP-fractie vindt het een juiste
beslissing van de minister - het is
jammer dat die beslissing van de
minister niet van veel van de
collega's dezelfde steun krijgt - om
niet het fenomeen regionale
verwijzingscommissie in het
wetsvoorstel op te nemen. Zo'n
commissie zou geen recht doen aan
de eigen verantwoordelijkheid van
de onderscheiden scholen. Ook is
inderdaad nu nog geen behoefte aan
een wettelijke regeling voor
regionaal opererende centrale–
indicatiecommissies. Dit voorstel van
het Stabilisatie-overleg is immers
gekoppeld aan het al of niet behalen
van de stabilisatiedoelstelling.
Overigens ga ik ervan uit, dat de
partners binnen een samenwerkings–
verband zich sowieso inspannen om
goede afspraken te maken over de

vraag op welke wijze het best kan
worden bepaald welke zorg een
leerling nodig heeft. Ik neem waar
dat er in allerlei samenwerkingsver–
banden goede ontwikkelingen zijn.
Waarom zouden wij die niet een
kans geven en dus een aanscherping
van het regime op dit punt uitstel–
len?

Meer in het algemeen vraag ik mij
af of het voorliggende wetsvoorstel
toch al niet teveel regels bevat. Ik
denk aan de commissies van
onderzoek en begeleiding. Is het wel
nodig daar wettelijke regels voor te
stellen? Kan dat niet aan de
samenwerkende scholen worden
overgelaten?

De SGP-fractie steunt nog steeds
de afspraken inzake de formatie–
garantie. Wij zijn het echter met de
minister eens dat die garantie wel
moet worden gebruikt voor het doel
waarvoor die indertijd is ingesteld.
En dat is behoud van formatie die
vrijkomt doordat leerlingen terug
worden geplaatst op basisscholen. Ik
stel het op prijs als de minister
uitlegt hoe hij daar verder mee om
zal gaan. Ik sluit mij ook aan bij de
vraag van collega Nuis over wat het
terugontvangen, respectievelijk het
houden van leerlingen in de
basisschool, leerlingen die extra
aandacht behoeven, precies betekent
en zal gaan betekenen voor de
formatieregeling inzake de basis–
school naarmate dit verschijnsel zal
toenemen, ook in getal.

Een belangrijk punt voor de
SGP-fractie is de integratiebepaling.
Wij blijven daarmee veel moeite
houden. Daaraan zitten toch wel veel
en forse haken en ogen. Ik noem een
aantal bezwaren.

De integratiebepaling loopt hoe
dan ook vooruit op het streefbeeld.
De minister heeft gelijk als hij zegt
dat de wetgever pas na de evaluatie
definitief de wettelijke kaders
vaststelt en dat de wetgever dus ook
zelf bepaalt of geïntegreerde scholen
passen binnen het wettelijk te
regelen plaatje. Het is dan inderdaad
zelfs mogelijk om een geïntegreerde
school weer te splitsen. Maar zijn dat
geen formele redeneringen? In de
praktijk zal het heel lastig zijn om
terug te keren naar de oude situatie.
Ik heb er al bij interruptie blijk van
gegeven dat dit voor mij eigenlijk
een heel praktische waarneming is
die hoogst waarschijnlijk zal
uitkomen.

Een tweede bezwaar is dat er in
feite een nieuwe schoolsoort

ontstaat, buiten de bestaande
wettelijke kaders om.

Een zwaarwegend argument is ook
het feit dat voor de beoogde
integratiemogelijkheid een ver–
gaande mate van delegatie van
regelgevende bevoegdheid is vereist.
De Raad van State heeft in zijn
advies uitvoerig en naar ons oordeel
overtuigend aangetoond dat dit niet
in overeenstemming is met de
waarborgen van artikel 23 van de
Grondwet. En ook de Onderwijsraad
heeft er op gewezen dat de
beslissingsbevoegdheid ter zake niet
zonder meer bij de minister kan
worden gelegd. Ook al zouden we
het allemaal eens zijn over de
wenselijkheid van integratie, dan nog
moeten we bij de regeling daarvan
blijven binnen de kaders van de
Grondwet.

De minister relativeert deze
bezwaren. Inderdaad is op vele
plaatsen in de onderwijswetgeving
sprake van delegatie aan de Kroon of
aan de minister. Het is daarbij steeds
de vraag of artikel 23 van Grondwet
daar wel de ruimte voor geeft. Maar
voor verschillende uitvoerings–
voorschriften kan dat moeilijk
anders. Als het gaat om inhoudelijke
voorschriften ligt dat echter anders.
De bedoeling van artikel 23 is heel
duidelijk dat die inhoudelijke
voorschriften, met name de
deugdelijkheidseisen, bij wet worden
vastgesteld. De minister noemt als
voorbeeld van inhoudelijke voor–
schriften die wel bij AMvB of
ministeriële regeling zijn vastgesteld,
de examenvoorschriften en de
kerndoelen. Het zal de minister
echter bekend zijn dat de SGP-fractie
wat dat betreft ook altijd de voorkeur
heeft uitgesproken voor vaststelling
bij wet. Wij hebben die discussie
indertijd gevoerd en, wat ons betreft,
verloren.

De minister trekt een vergelijking
met de Experimentenwet. Daar zijn
inderdaad duidelijke parallellen mee.
Maar het meest voor de hand
liggend zou dan toch zijn dat het
experiment wordt opgehangen aan
die Experimentenwet? Die wet zou
daar dan ook op moeten zijn
toegesneden. Wij hebben er zojuist
bij interruptie al over gesproken. Ik
heb in de stukken tot nu toe gezien
dat de meeste fracties ook in die
richting hebben gewezen. Voorge–
legde amendering wijst er echter op
dat men intussen, een gelegenheid–
soplossing zoekend, daarvan is
afgestapt.
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De conclusie moet volgens de
SGP-fractie zijn dat een integratie–
mogelijkheid in ieder geval niet op
deze wijze vorm kan krijgen. Ik heb
dan ook een amendement ingediend
om de voorgestelde integratie–
bepalingen uit het wetsvoorstel te
verwijderen. Ik vraag mij bovendien
af of daar wel zoveel behoefte aan is.
De uitgebreide regelgeving die nodig
is, moet ook de moeite waard zijn.

Moet je dan de doelstelling van
die integratie amputeren? Het is de
vraag of je die doelstelling niet
dichterbij ken brengen zonder de
integratiebepaling in de wet op te
nemen. Naar mijn oordeel kan dat
best door bijvoorbeeld het inrichten
van hulpklassen bij basisscholen.
Ook mij is bij een werkbezoek het
voorbeeld van "huize Hilversum"
voor ogen gesteld. Ziet de minister
dat als een werkbaar alternatief voor
integratie? Wat zou daarvoor dan
nog moeten worden geregeld?
Immers, het blijkt toch nu ook te
kunnen.

Nog een alternatief is de vorming
van scholengemeenschappen tussen
scholen voor speciaal onderwijs en
basisscholen. Past dat niet veel beter
binnen de normale wettelijke kaders?

Collega Nuis heeft ook een
amendement ingediend met
betrekking tot de integratiebepaling.
Dat gaat wat minder ver dan dat van
mij. Ik heb deze tekst gisteravond
gemaakt, maar vanmorgen trof ik
nog meer amendementen aan. De
amendering van collega Nuis komt
niet tegemoet aan alle door mij
opgesomde bezwaren. Ik nodig hem
graag uit, zo hij daar behoefte aan
heeft, op mijn bezwaren in te gaan.
Ik erken dat er door de twee
amendementen die er nu zijn, te
weten dat van collega Nuis en dat
van de heren Franssen en De Cloe,
een wat andere situatie is ontstaan.

In algemene zin vraag ik nog wat
er overblijft van een speciale school
als die "geheel wordt onderge–
bracht" in een of meer scholen voor
basisonderwijs. Wat is dan het
verschil nog met "geheel opgaan in"
en het onherkenbaar worden van en
het wegvloeien van specifieke
kennis, know-how en vaardigheden
om die kennis op leerlingen toe te
passen?

Voorzitter! Een tweede fors punt
voor de SGP-fractie is de verplichte
aansluiting. Mijn fractie is ook
bepaald niet overtuigd van de
noodzaak om in het wetsvoorstel -
weliswaar als stok achter de deur -

bepalingen op te nemen over
verplichte aansluiting. Verplichte
aansluiting is in onze ogen een te
zwaar middel. Het strijdt volledig met
het beginsel van vrijwilligheid dat
heel bewust aan het hele proces ten
grondslag is gelegd.

Ook in dit opzicht hebben de Raad
van State en de Onderwijsraad
duidelijke argumenten genoemd in
verband met de vrijheid van richting
en inrichting en de hoofdlijnen van
het akkoord. Er zijn ook wel degelijk
deugdelijkheidseisen in het geding,
met name de verplichting tot het
vaststellen van een zorgplan. De
scholen binnen het samenwerkings–
verband zullen daar samen uit
moeten komen. Daarom is het
logisch als recht wordt gedaan aan
de vrijheid van richting. Een
verplichtende bepaling zou op z'n
minst die vrijheid moeten verdiscon–
teren. Dat is echter niet het geval.

Gezien deze fundamentele
bezwaren achten wij de voorgestelde
regeling ongewenst. Het is ook
helemaal niet nodig. De minister
erkent dat zelf ook, gezien het zeer
geringe aantal scholen dat nog niet
is aangesloten. Het lijkt ons ook
overdreven om bepalingen in een
wet op te nemen waarvan het de
bedoeling is dat die nooit in werking
zullen treden. Bij amendement stel ik
dan ook voor, deze bepalingen te
schrappen.

Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de
vraagstelling naar de deelnemings–
percentages van allochtone kinderen
aan het speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs. Die mogelijkhe–
den moeten overigens ook vol–
doende zijn gefaciliteerd, respectie–
velijk bekostigd. Ik noem ambulante
begeleiding, verbrede toelating en
hulpklassen. De scholen moeten de
gelegenheid hebben creatief met de
mogelijkheden om te gaan. De
voorbeelden zijn vanmorgen al over
tafel gegaan en ik herhaal ze niet. Er
is sprake van veel inzet en zo hoort
het ook. De constatering dat het zo
hoort hoeft mij er echter niet van af
te houden respect uit te spreken voor
alle zich aftekenende inzet.

De vergadering wordt geschorst van
14.05 uur tot 14.50 uur.

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter. Ik dank de geachte
afgevaardigden voor al datgene wat
zij naar voren hebben gebracht over
de voorstellen voor wetswijziging die
zijn samengevat onder het hoofd

Startwet Weer samen naar school.
De wijze waarop is gesproken geeft
politiek leiderschap aan. Dat is nodig.
Het gaat erom de scheiding tussen
bestaande systemen te doorbreken.
Tegelijkertijd is aangegeven, dat een
dergelijke ontwikkeling met een
grote mate van zorgvuldigheid moet
plaatsvinden. Ik sluit mij daarbij aan.
In het afgelopen decennium is
gebleken, dat eerdere pogingen om
die scheiding te doorbreken, niet
geslaagd zijn, juist wellicht vanwege
het feit, dat niet op alle punten exact
de belangen van al degenen die
werkzaam zijn bij het basisonderwijs
en het speciaal onderwijs zijn
onderkend. De inzichten en de
emotionele betrokkenheid van
ouders zijn niet altijd in voldoende
mate herkend als zijnde van groot
belang om de systeemscheiding
ongedaan te maken dan wel te
verminderen. De ontwikkeling van
basisonderwijs en speciaal onderwijs
naar één stelsel, misschien met
verschillende polen, waarbij
beslissingan evenwichtig worden
genomen tegen onderwijskundige
achtergronden is voor vele ouders
niet als zodanig herkenbaar als iets
wat zo nodig moet veranderen. Ik
ben erg onder de indruk gekomen
van een groot aantal gesprekken met
ouders, die aangeven, dat de
bestaande structuur op vele punten
wordt gezien als een lifeline voor
hun kinderen. Het speciaal onderwijs
heeft hun kinderen in een positie
gebracht, waarin zij daarvoor niet
zaten. Dat heeft weer aanleiding
gegeven tot het herwinnen van
zelfvertrouwen. Als mij wordt
gevraagd wat het belangrijkste van
het onderwijs is, dan noem ik dat
vaak. Het gaat erom zelfvertrouwen
te krijgen en voor zover het er niet is,
te herwinnen. Bij vele ouders heerst
twijfel, of daarin wel zoveel
verandering moet komen. Tegelijker–
tijd is er de politiek. Velen die zich
aan de binnenkant en de buitenkant
met de twee verschillende stelsels
hebben beziggehouden, hebben de
overtuiging dat het anders en beter
kan. Het vereist leiderschap en
zorgvuldigheid om die wijzigingen
tot stand te brengen. Ik heb gemerkt,
dat hierover op hoofdlijnen
overeenstemming bestaat. Wanneer
die stelsels van speciaal onderwijs
en basisonderwijs meer naar elkaar
toegroeien, vereist dat activiteiten
aan beide kanten. Het vereist ook
een andere inrichting van het
basisonderwijs. Het basisonderwijs
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zou beter toegerust moeten worden,
zo sprak de heer Hermes. Ik sluit mij
daarbij volledig aan. De heren
Franssen en De Cloe spraken in
soortgelijke bewoordingen, mede
naar aanleiding van het rapport van
de commissie Evaluatie basisschool
en het advies van prof. Doornbos.
Het is de overtuiging van de regering
dat een en ander niet per se gepaard
behoeft te gaan met het inzetten van
extra middelen, althans buiten de
middelen die voor de langere termijn
beschikbaar zijn. Al eerder is gesteld
- in de begroting voor 1994 zijn
hierover cijfers opgenomen - dat de
gemiddelde klassegrootte in het
basisonderwijs in Nederland nogal
beperkt is, internationaal vergeleken,
namelijk twintig. Ik doel hiermee op
het basisonderwijs exclusief het
speciaal onderwijs, en op het aantal
ongewogen leerlingen, gedeeld door
het totaie aantal beschikbare
leerkrachten in fulltime-equivalenten.
Ik vind dit een opvallend gegeven en
in gesprekken met onderwijsgeven–
den merk ik ook vaak dat men
hierdoor verrast is.

Ik houd dit gegeven graag voor
omdat de volgende stap is dat wordt
aangegeven dat wij een gezamenlijke
weg hebben te gaan om de middelen
optimaal te benutten. Dat wil ook
zeggen dat toerusting en bereikbaar–
heid, waarmee een beter gebruik van
middelen kan worden bereikt, het
basisonderwijs zouden moeten
aanspreken, ook al brengen fusies
veel spanningen met zich mee.
Immers, dit leidt niet tot gemiddeld
kleinere klassen maar tot meer
klassen die kleiner zijn, zij het ook tot
klassen die groter zijn maar toch
onder het gemiddelde van twintig
uitkomen. Ik denk dat hierin een
element schuilgaat dat op langere
termijn soelaas kan bieden. Dit vormt
in zekere zin een antwoord op de
gestelde financiële vragen. Toerus–
ting en bereikbaarheid levert een
bedrag van 100 tot 200 mln. op. Toen
wij hierover eerder spraken, werd ik
er nog eens op gewezen dat de
ramingen in de stukken aan de zeer
voorzichtige kant waren en leidden
tot het niveau van 100 mln. Er zijn
echter eerder ook andere inzichten
naar voren gebracht, onder meer
door het Sociaal en cultureel
planbureau, die op een veel hoger
niveau duiden. Welnu, die middelen
zijn beschikbaar voor dat proces.

Daarmee is het proces van de
equipering van de basisschool nog
lang niet afgerond. Immers, met de

heer Franssen meen ik dat men op
de basisschool een beeld moet
hebben van de richting die men
moet volgen. Dat beeld kan echter
pas in de praktijk ontstaan, vanuit
een positie waarin men met meer
kinderen met meer onderwijs–
problemen te maken krijgt. Hiermee
is direct het spanningsveld geschetst:
het is slechts "al werkende weg"
mogelijk om de expertise bij het
basisonderwijs op te bouwen. Ik
meen dat dit ook overeenkomt met
de opvatting die de Kamer heeft
uitgesproken in verband met het
streefbeeld. Die opvatting komt neer
op: probeer nu eerst maar eens een
aantal jaren ten aanzien van
bepaalde zaken te experimenteren.
Hiermee kan een loper worden
uitgelegd voor nader te zetten
stappen. In 1997 zou er dan moeten
worden besloten over de inhoud van
die stappen.

De heer Franssen vraagt of men
niettemin tot een betere omschrij–
ving kan komen. Voorzitter, ik ben
het met hem eens dat het goed zou
zijn om dit te doen. Dat was in
zekere zin ook onze eerste vraag aan
de heer Doornbos, zij het dat wij die
vraag ook zelf wel hadden kunnen
beantwoorden. Immers, ook op
grond van eigen ervaringen weet ik
dat dit geen zaak is die nader
onderzocht behoeft te worden. Het
aantal boeken dat handelt over de
wijze waarop de basisschool, ook
met "zorg op maat", vorm zou
kunnen krijgen, loopt in de tientallen.
Wellicht is het een goede zaak om dit
alles nog eens bij elkaar te brengen
en zorgvuldig aan te geven hoe zo'n
basisschool, geëquipeerd om meer
"speciale" leerlingen op te nemen,
eruit ziet. Daarbij komt ook het
aspect opleiding aan de orde. Ik kom
daarop later nog terug.

De heer Franssen (VVD): Ik vraag
mij af, hoe u dit vorm wilt geven. Er
zijn bijeenkomsten in het land,
waarbij u met betrokkenen over het
rapport van de Commissie evaluatie
basisonderwijs spreekt. Prima, maar
ik zou het zo leuk vinden als daar
een vervolg aan werd gegeven door
er met de betrokkenen over in
discussie te gaan, hoe het verder zou
kunnen en moeten gaan, door met
het beeld van de basisschool in
optima forma in de praktijk de boer
op te gaan, door de mensen voor te
houden hoe de basisschool moet
kunnen functioneren om wel zorg op
maat te kunnen geven. Het is een

proces waarbij je spanning en
angsten moet overwinnen; je moet
de boel een beetje "verkopen".

Minister Ritzen: Dat is inderdaad
precies wat er moet worden gedaan;
wij moeten zorgen wegnemen, in
discussie gaan en alternatieven
schetsen. Wij hebben dat op heel
veel punten in het onderwijsbeleid
ook al gedaan. In verband met Weer
samen naar school hebben wij het al
eens gedaan, maar toen ging het
nog om de hoofdlijnen. Nu gaat het
veel meer om het specifieke beeld. Ik
zeg dit graag aan de heer Franssen
toe; het zal de zevende tournee
worden, maar ik ga ervan uit dat de
aard van het werk dit met zich
meebrengt. Er zijn dus grote
overeenkomsten tussen de opvattin–
gen van oppositie en kabinet.

De heer Franssen (WD): Tel uw
zegeningen na deze jaren!

Minister Ritzen: Dat doe ik zeker.
Voorzitter. Vervolgens zal er ook

gesproken moeten worden over de
buitengewoon voorzichtige inzet om
de prikkels in de huidige systemen
wat om te buigen. Oe heer Nuis
gebruikte de term "prikkels" het
meest nadrukkelijk. In eerste
instantie ben ik op de universiteit tot
natuurkundige gevormd, dus let ik
sterk op dynamiek. En ik merk dat
alle prikkels in de verkeerde richting
werken: meer leerlingen naar het
speciaal onderwijs. Het zijn
overigens prikkels die niet zo maar
tot stand zijn gekomen, ze hebben
duidelijk een maatschappelijke
achtergrond. Een basisschool die een
leerling met leerproblemen
vasthoudt - een "MLK-leerling" of
een "LOM-leerling" - krijgt daar
geen of slechts voor een beperkte
tijd vergoeding voor. Dat is niet
bepaald een prikkel om zo'n leerling
vast te houden, als de school ook
nog met veel andere zaken te maken
krijgt. Aan de andere kant zal een
school voor speciaal onderwijs die
leerling graag opnemen. Bovendien
worden verwijzingscommissies
gefinancierd op basis van het aantal
doorverwijzingen. Het is helemaal
niet nodig om van een calculerende
verwijzingscommissie te spreken, je
kunt er gewoon van uitgaan dat het
in elk geval een rol speelt, als zo'n
commissie geen centen krijgt als ze
niet doorverwijst. Op al deze punten
moeten wij proberen, in een iets
andere richting te gaan. De
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integratiebepaling is daarbij
doorslaggevend. Het hoofdpunt van
de startwet is het mogelijk maken
om ook op plekken waar dat tot nu
toe ongewoon was, de systeem–
scheiding te doorbreken. In dat
opzicht hecht ik sterk aan de
integratiebepaling, zij het niet
speciaal in de gekozen vorm. In
zekere zin is deze het gevolg van het
afwegen van alternatieven. Deze
bepaling is enorm belangrijk voor de
evaluatie in verband met het
streefbeeld. Daar sta ik nog even bij
stil.

Wij bevinden ons nu in een wat
merkwaardige fase, want het proces
van Weer samen naar school moet
op gang blijven, terwijl er nog niet
gekozen is voor het streefbeeld. Ik
merk in gesprekken met mensen in
het veld en met het proces–
management dat dit grote onzeker–
heid schept. In het algemeen werk je
immers naar iets toe, maar de
richting is nu niet bepaald. De Kamer
heeft vandaag alleen nadrukkelijk
herhaald dat de scheiding van
systemen moet worden doorbroken,
maar wel zorgvuldig. Dit vind ik een
belangrijk signaal, ook voor degenen
die nu bezig zijn met Weer samen
naar school. Daarbij is enorm veel
bereikt. Er is over veel schaduw van
eigenbelang, eigen arbeidsvoorwaar–
den en eigen rechtsposities heen
gesprongen. Hierbij is mij een grote
mate van idealisme opgevallen. Maar
wij zijn niet geslaagd in het tot stand
brengen van stabilisatie voor alle
gevallen. Het aantal terugplaatsingen
is afgenomen. Dit beeld hadden wij
niet precies voor ogen. Vandaar dat
de startwet nodig is.

Misschien zijn er in de periode van
startwet tot de evaluatie in 1997
verdergaande maatregelen nodig.
Straks ga ik daar nader op in. Het ligt
wellicht niet zo voor de hand om dat
te doen aan de hand van dit
wetsvoorstel, maar de politieke
betekenis van dit wetgevingsoverleg
kan daarmee vergroot worden.

Ik sluit mij aan bij de opmerking
van een aantal geachte afgevaardig–
den dat deze voorstellen tot
wetswijziging nadrukkelijk gebaseerd
zijn op uitspraken van de Kamer,
gedaan in mei 1992, over het
streefbeeld. Dat is: daar nu niet op
inzetten, maar wel op het doorbreken
van de scheiding van systemen.

De heer Franssen (VVD): Roept de
minister met de opmerking dat de
Kamer het streefbeeld ter discussie

heeft gesteld in mei 1992, niet het
integratieartikel over zich af?

Minister Ritzen Zeker, tenzij de
Kamer had gezegd dat er niets
hoefde te veranderen. Maar de
Kamer heeft het tegendeel gezegd,
evenwel met de toevoeging dat een
bepaald perspectief of blauwdruk nu
nog niet ingezet moet worden. In dat
opzicht zijn er namelijk nog meer
mogelijkheden te ontdekken.

Als je die mogelijkheden wilt
uitwerken aan de hand van
ervaringen, moet je daarvoor wel
wat doen. De integratiebepaling is
daarvoor bijna de enige manier,
tenzij een en ander specifieker wordt
gedefinieerd. Maar dat brengt weer
een ander streefbeeld met zich.
Volgens mij formuleert de heer
Franssen het heel juist.

Voorzitter! De heer De Cloe heeft
zeer terecht opgemerkt dat stabilisa–
tie niet het eindpunt is. Ik zou het
bijna omdraaien: groei kan ook
worden toegestaan. Het kan evenzeer
gaan om een vermindering met 50%.
Nogmaals, het gaat om het
doorbreken van de systeem–
scheiding, waarbij de leerling op de
juiste plaats terechtkomt. In de
begroting hebben wij deze termino–
logie voor een soortgelijk traject
gebruikt. De achterliggende gedachte
is dat wij het met de huidige
middelen beter kunnen doen, dus dat
wij meer voor alle leerlingen, ook
voor de speciale leerlingen, kunnen
betekenen. Eventueel kunnen heel
veel speciale leerlingen met minder
kosten in het basisonderwijs
opgevangen worden. De daardoor
vrijkomende middelen kunnen in het
basisonderwijs of op een andere
wijze gebruikt worden.

Ik zeg met nadruk dat er op het
ogenblik geen bezuinigings–
doelstelling is. Wat mij betreft, is dit
structureel. Ik blijf namelijk graag bij
de opvatting dat het basisonderwijs
de basis moet leggen en derhalve de
belangrijkste sector van het
onderwijs is, althans als het verschil
in belang gedefinieerd moet worden.
Ook het rapport van de commissie
Evaluatie basisschool geeft aan dat
er in dat opzicht nog andere
behoeften zijn.

De heer De Cloe heeft een heel
juiste opmerking gemaakt over de
langere-termijnontwikkeling van de
leerlingenaantallen. Die opmerking
hoort meer bij de algemene
beschouwingen thuis; hij heeft die
ook in die zin gemaakt. Ik beschouw

dit toch als een heel gunstige
omstandigheid. Wij hebben de
komende jaren in het basisonderwijs
namelijk niet met krimp te maken
vanwege demografische ontwikkelin–
gen. Dit betekent dat stabilisatie iets
gemakkelijker te bereiken is. Ik moet
mij niet voorstellen dat men
stabilisatie wil bereiken in een
periode van dalende leerlingen–
aantallen! Dan zou er heel snel
sprake zijn van een slag om de
leerling. Dat is op dit moment niet
erg noodzakelijk. De stabilisatie kan
dan waarschijnlijk iets makkelijker
worden bereikt. De heer De Cloe
heeft er gelijk in dat er dan wel een
lager verwijzingspercentage wordt
verwezenlijkt. Dit was, dacht ik, juist
een van de achtergronden van Weer
samen naar school en de startwet.

De heer De Cloe (PvdA): In feite
moet je dan een dubbele slag
maken. De grootste groei van het
speciaal onderwijs heeft zich
voorgedaan in een periode van
daling van het aantal basisschool–
leerlingen, namelijk in de jaren 1985,
1986, 1987 en 1988. Nu stijgt het
aantal weer en kiezen wij voor een
stabilisatie, die in feite een reductie
is.

Minister Ritzen: Het is paradoxaal
dat er bij een daling van leerlingen–
aantallen een groei van het speciaal
onderwijs is, maar ik beschouw het
als een vrij natuurlijk mechanisme.
Doordat er dan een slag om de
leerling is, probeert men zijn positie
te versterken en men neemt dan
graag wat meer leerlingen op de
koop toe.

De heer De Cloe (PvdA): Het is een
natuurlijk proces dat niet zo aan te
bevelen is, zoals nu blijkt.

Minister Ritzen: Ik denk dat het
omgekeerd ook goed kan. Bij een
groei van het aantal leerlingen is een
procentuele daling mogelijk. Het lijkt
misschien wishful thinking, maar ik
meen dat het binnen het bereik ligt.

Met de regionale verwijzings–
commissies zit ik in zekere zin heel
moeilijk. Ik heb in een eerder
mondeling overleg verdedigd dat ik
het desbetreffende artikel uit de wet
zou schrappen, op basis van
indringende adviezen die ik van
overlegpartners had gekregen. Ik zat
daarbij met gekromde tenen en
knikkende knieën, omdat ik mij
afvroeg of het allemaal wel zo
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verstandig was. Ik meen dat ik het
zelfs letterlijk heb gezegd. De heer
Franssen vroeg het mij op de man af
en ik heb toen rechtstreeks geant–
woord dat ik het liever niet had
gedaan, maar dat ik die afspraak nu
eenmaal had gemaakt. Ik dacht dat
wij die afspraak voor lange tijd
konden handhaven, maar dit blijkt
niet het geval te zijn. Ik heb dan ook
buitengewoon veel waardering voor
de amendementen. Als het is
toegestaan, wil ik ze overnemen. Dit
hangt een beetje af van de wijze
waarop de geachte afgevaardigden
ermee willen omgaan.

De heer Van der Vlies (SGP): !k gaf
nota bene ook eens steun aan de
minister!

De heer Franssen (VVD): Overnemen
kan niet, want de heer Van der Vlies
heeft zich ertegen verklaard.

Minister Ritzen: Goed. Zij zijn cok
verschillend en dan had ik dus nog
een keuze moeten doen.

Ik wil toch graag mijn eigen
positie definiëren. Als ik erover
spreek, is het dus met waardering en
niet als lid van het kabinet dat zich
ertegen verzet. Ik zal de aanneming
van deze amendementen dus niet
ontraden, maar formeel het oordeel
erover aan de Kamer overlaten.
Tegelijkertijd zet ik er enkele
kanttekeningen bij vanuit een
positieve beoordeling. Mijn voorkeur
gaat dan uit naar het amendement
van De Cloe en Franssen. Ik zal ook
aangeven waarom dit het geval is.

Het heeft te maken met de
gedachtenontwikkeling over de rol
van de commissies van onderzoek en
begeleiding. Deze is heel positief
geweest, maar er is op dit punt een
vrij grote inefficiëntie, bijvoorbeeld
doordat de commissie van onderzoek
en begeleiding van de ene school
heel goed een functie voor een
andere school had kunnen vervullen.
Er is bij elk van de scholen een
beperkt aantal toelatingen per jaar.
Hierdoor is er een beperkte
competentie en een beperkt
werkingsgebied. Heel veel leerlingen
hebben misschien soortgelijke
leerproblemen, vooral wanneer zij
naar LOM of MLK worden verwezen,
maar vele andere leerlingen zullen
weer heel verschillend zijn. Zo'n
regionale commissie biedt naar mijn
mening meer mogelijkheden.

Er is voorkeur voor het amende–
ment van de Heren De Cloe en

Franssen op grond van het feit dat,
als je eenmaal zo'n advies hebt
gegeven, dit vervolgens voldoende
zou moeten zijn. Begeleiding kan nog
altijd plaatsvinden en er kan ook nog
altijd een rol voor worden gecreëerd,
maar het is niet meer nodig om
alsnog een beslissing te nemen. Wel
blijft er de beslissing of de leerling
wel of niet wordt toegelaten, want
dat is de verantwoordelijkheid van
elke individuele school

Vanuit de positieve opvatting ter
zake van de amendementen zou ik
hierbij graag willen aangeven, dat er
in die amendementen ruimte is voor
beroepsprocedures. Het betreft de
gebruikelijke beroepsprocedures van
de Algemene wet bestuursrecht. Ik
denk dat die voldoende mogelijkhe–
den bieden.

Scholen kunnen weigeren; zij
kunnen op een goed moment in
beroep gaan tegen het functioneren
van de regionale commissie. Ik denk
dat zij wel in een moeilijke positie
komen, als zij niet in beroep gaan en
wel zouden weigeren, anders dan op
basis van richting. Dat lijkt mij een
bijna uitgesloten positie.

Ik voelde mij ook wat minder
aangesproken door de opvatting dat
sommige scholen zich meer zouden
kunnen richten op sommige
leerlingen. Dan ontstaan er, zo denk
ik, nogal ingewikkelde problemen.
Het moet bij wijze van spreken niet
zo zijn, dat een school zegt alleen
maar de heel goede LOM-leerlingen
te willen hebben, want daarmee zegt
zij in feite tegen de andere scholen:
jullie moeten maar zorgen voor die
andere LOM-leerlingen. Dit, terwijl de
bekostiging dezelfde is en terwijl in
feite de doelstellingen dezelfde zijn.

Ik denk dat er alle reden voor is
om uit te gaan van zo'n regionale
commissie, die in feite het advies
geeft over de toelating tot een school
voor speciaal onderwijs, tenzij er
overwegende redenen bestaan
daarvan af te wijken. De eerste reden
kan altijd een overwegende zijn en
ook een doorslaggevende, namelijk
de richting. Een andere reden kan er
een zijn in de zin van: wij vinden die
beslissing niet goed genoeg

De heer Nuis werd in feite al
beantwoord door, naar ik meen, de
heer De Cloe, waar het betrof zijn
vraag of het regionale niveau niet
door het niveau van het samenwer–
kingsverband heen zou lopen.
Welnu, het werkt op een ander
schaalniveau, maar hoeft op geen
enkele wijze het samenwerkingsver–

band als zodanig te frustreren. Ik zie
zo'n regionale verwijzingscommissie
ook als een soort technisch
hulpmiddel in het functioneren van
het Weer samen naar school–
verband. Het had bij wijze van
spreken ook nationaal tot stand
kunnen worden gebracht, maar dat
is, zo denk ik, niet zo voor de hand
liggend. Het regionale spreekt daarbij
aan.

De heer Franssen (WD): Ik hoop wel
dat zo'n regionale verwijzings–
commissie het zich ook tot haar taak
zal rekenen - misschien niet vanuit
de wet, maar dan toch feitelijk - om
het functioneren van de scholen en
van de samenwerkingsverbanden in
de regio een beetje meer op elkaar af
te stemmen.

Minister Ritzen: Voorzitter! Ik kan
mij dat ook voorstellen. Er is op dit
moment in de amendementen niet
een specifieke taak daarvoor
neergelegd, maar ik kan mij heel
goed voorstellen dat dit ook een rol
zou kunnen zijn, een rol die ook
informeel wordt gerealiseerd.

De heer Nuis vroeg zich af of de
regionale commissies zich niet ook
op het standpunt zouden moeten
stellen, dat je niet per se altijd naar
een school voor speciaal onderwijs
hoeft te verwijzen, maar ook naar
een andere basisschool die, bij wijze
van spreken, een andere aanpak
heeft. Ik denk dat dit voor een stukje
aansluit bij de integratiebepaling. Het
kan zo zijn dat zo'n andere school
wel een bepaald samenwerkingsver–
band heeft met een school voor
speciaal onderwijs, waardoor zij
meer kinderen kan opvangen. In
zekere zin denk ik dat het heel voor
de hand liggend is, dat zo'n
regionale commissie dat doet, omdat
dit nu mformeel al vaak gebeurt. Er
zijn scholen, zoals montessorischo–
len, die ook naar buiten toe dat
profiel uitstralen, een profiel dat zij
ook hebben en publiceren, namelijk
dat zij voor kinderen die op een
aantal punten niet zo makkelijk leren,
toch speciale mogelijkheden bieden.
Ik zou het heel vreemd vinden, als
zo'n regionale commissie dit ter zijde
zou leggen en zou zeggen: het enige
dat wij kunnen doen, is verwijzen
naar scholen voor speciaal onder–
wijs.

De heer Nuis (D66): Voorzitter! Ik
heb gezien dat de amendementen al
uitdrukkelijk verwijzen naar die
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mogelijkheid. De gedachte die ik
opwierp in dezen, ging een stapje
verder en betrof de vraag of daar op
de een of andere manier ook
bekostigingsconsequenties aan vast
zouden zitten. Dat gaat wel een
eindje verder.

Minister Ritzen: Op dat punt sta ik
buitengewoon sympathiek tegenover
de gedachtengang die de heer Nuis
ontwikkelde. Hoe zit het echter met
de prikkels? Stel dat elke rechtstreeks
instromende leerling niet wordt
doorverwezen maar op de basis–
school aanwezig blijft, hoe zit het
dan met de prikkels die daaruit
voortvloeien? Dat zou ertoe kunnen
leiden dat grote aantallen leerlingen
op de basisschool voor zo'n speciaal
tarief in aanmerking zouden kunnen
komen. Dit punt heb ik in mijn eigen
gedachten nog niet uitgewerkt. Ik sta
er echter zeer sympathiek tegenover.
Het is in mijn ogen een principieel
punt. Als ik de ontwikkelingen tot nu
toe bekijk, hebben de scholen voor
speciaal onderwijs inderdaad belang
bij stabilisatie. Zij hebben geen
belang bij terugplaatsing. De scholen
voor basisonderwijs hebben ook
geen belang bij terugplaatsing. Je
moet eigenlijk bij de scholen voor
het basisonderwijs een belang gaan
creëren voor terugplaatsing of voor
het houden van leerlingen aldaar. Je
kunt werken met verschillende
tarieven. Daarover zijn verschillende
gedachten mogelijk. Je kunt ook
werken met codecisie. Dit is ook in
gesprekken met het proces–
management aan de orde geweest.
Dat is het punt waarop ik straks wil
afsluiten. Ik heb het gevoel dat wij
goed zitten met de startwet. Dat is
belangrijk. Wij moeten echter op niet
al te lange termijn, in goed overleg
met onze partners en met het
procesmanagement, aangeven,
welke gedachten zich verder
ontwikkelen. Een en ander ook in
combinatie met hetgeen de heer
Franssen naar voren heeft gebracht,
namelijk een wat preciezer beeld ten
aanzien van de manier waarop je dat
doet. Dat beeld moet uitgedragen
worden in intensieve contacten.

Voorzitter! In een interruptie aan
het adres van de heer De Cloe was ik
wat uitdagend toen ik zei, dat het bij
de regionale commissies misschien
wel eens met wat minder middelen
zou kunnen. Mijn bedoeling was niet
om te bezuinigen, maar om die
middelen op een andere wijze
beschikbaar te maken voor het

geheel. Ik zet namelijk altijd
vraagtekens bij alles wat niet in de
klas gebeurt. Onderzoek is prima. Dat
is ook nodig. Ik kijk daar echter altijd
heel kritisch naar. Dat bedrag van
26,4 mln. blijft beschikbaar. Het
wordt niet méér, dat is naar mijn
mening op dit moment niet nodig.
Natuurlijk moet je bereid zijn te
herijken. Dat bedrag moet verdeeld
worden in een bedrag voor de
commissies van begeleiding voor de
scholen - daarvoor kan een beperkt
deel gebruikt worden - en in een
bedrag voor de regionale commis–
sies. Bij die regionale commissies
doet zich de vraag voor, hoe die
precies gefinancierd worden. Zoals is
aangegeven in de memorie van
toelichting, wordt gedacht aan een
bekostiging door middel van een
lump sum op basis van het aantal
basisschoolleerlingen; geen andere
parameters, dit om te vermijden dat
foute prikkels ontstaan.

De heer Van der Vlies (SGP): Denkt
de minister dit onderwerp te gaan
verlaten? Zo ja, dan heb ik daar nog
wel een vraag over.

Minister Ritzen: Ja, dat was ik
inderdaad van plan.

De heer Van der Vlies (SGP): Het is
duidelijk dat, nu de minister zich
positief heeft uitgelaten over de
amendering op dit punt, er in ieder
geval nog één vraag beantwoord
moet worden. Bij de instituering van
de regionale verwijzingscommissies
zijn de regionaal werkende schoolbe–
geleidingsdiensten relevant. Die
doen daaraan mee. Die initiëren zelfs
en de minister gaat erkennen. Hoe zit
het dan precies met de landelijk
werkende schoolbegeleidingsdien–
sten die niet een regionale taak sec
hebben, maar ook een bestand van
aangesloten scholen dat in principe
het hele land beslaat? Dat was niet
mijn enige argument om de minister
te steunen toen hij, al of niet met
gekromde tenen, achter zijn
afspraken aanliep. Ik heb nog wel
wat meer argumenten. Dit is er in
ieder geval één.

Minister Ritzen: Voorzitter. Ik heb
daarover nagedacht bij de afwegin–
gen. In principe zou er niets op tegen
zijn om ook op andere niveaus dan
het regionale niveau vorm te geven
aan de technische functie van het
onderzoek en de verwijzing. Ik
beschouw dat als een technische

functie. Ik ga ervan uit dat de
leerlingen in de toelatingsfase niet
bekend zijn bij het gezelschap van de
arts, de psycholoog en de directeur
van de school voor speciaal
onderwijs. Dat geldt op dit moment
overigens ook voor de commissies
van onderzoek en begeleiding. Maar
omdat er geen sprake is van directe
bekendheid met de leerling, dus
anders dan op basis van onderzoek,
gaat het om een technische functie.
Daaraan kan op verschillende
manieren vorm worden gegeven.
Toch pleit ik voor uitsluitend één
vorm, namelijk de regionale of de
landelijke. In de amendementen
wordt gekozen voor een regionale
vorm. Dat spreekt mij wel aan. Ik zie
geen reden om daarbij een richting
aan te geven. Het gaat over
leerproblemen en niet over
specifieke problemen, zoals
denominatie. Om die reden heeft de
heer Hermes in zijn amendement
mede ingezet op de rol voor de
schoolbegeleidingsdienst. Ook in dat
opzicht wil ik niet graag prikkels
genereren, waardoor bepaalde
stromen in gang kunnen komen.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter. Maar als het dan een
technische functie is - en ik zie dat -
wat is er dan eigenlijk precies tegen
om de lijn door te trekken naar de
verwijzingscommissies, als er
eenmaal een infrastructuur aan
schoolbegeleiding is die twee sporen
heeft, namelijk landelijk werkende
diensten en regionaal werkende
diensten? Als er een regionale
schoolbegeleiding is, moet er een
regionale verwijzingscommissie
worden gecreëerd. De verwijzings–
commissies worden toch ook
gekoppeld aan de schoolbegelei–
dingsdiensten. Dat moet op landelijk
niveau gewoon worden doorgezet.
Het is immers een technische functie.

Minister Ritzen: Ik ga ervan uit dat
die functie op de ene plek of op de
andere plek wordt gerealiseerd. Als
je kiest voor regionaal, moet je
daaraan vasthouden. Ik zie weinig
redenen om uit te gaan van het
landelijke niveau. Ik kan mij heel
goed voorstellen dat wordt uitge–
werkt in hoeverre "het regionale"
betrekking heeft op de regio van
herkomst of op de regio van
verwijzing. Ik kan mij heel goed
voorstellen dat in bepaalde gevallen
de regio van herkomst en de regio
van verwijzing niet per se dezelfde
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zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor
reformatorisch onderwijs of voor een
andere soort van onderwijs. Dat wil
ik in elk geval niet zien als implicatie
van de keuze voor een regionale
commissie. Op dat punt moet ik nu
passen. Wellicht kan ik in tweede
termijn meer informatie geven over
de formulering in de amendering.
Mocht de formulering te strak zijn,
dan kom ik daarop later nog terug.

Voorzitter. Ik ga ervan uit dat de
regionale commissie is gebaseerd op
de regio van herkomst van de
leerling van de basisschool. De
ouders van een leerling op de
basisschool vragen om een
onderzoek. Zij komen dan bij de
regionale commissie. De verwijzing
kan naar een andere regio zijn en
wel op basis van een verzoek van de
ouders.

Dan is de heer Hermes ingegaan
op een punt, betreffende een materie
waar ik, eerlijk gezegd, niet zo goed
in zit. Het gaat dan om artikel 33,
tweede lid. Zou hier geen sprake
moeten zijn van één of meer scholen
in plaats van twee of meer scholen?
In de wetsvoorbereiding is duidelijk
geworden dat het inderdaad om
twee of meer scholen zou moeten
gaan. De school alleen komt in de
eerste volzin van het tweede lid al
voor en wel meteen als de zin
begint. Die zin luidt: het bevoegd
gezag van een school of de
bevoegde gezagsorganen van twee
of meer scholen. Het gaat hier in
feite om de juridische vertaling van
iets waarover wij het niet oneens
zijn. Integendeel, wij zijn het er
volstrekt over eens. Het gaat zowel
over die ene school als over twee of
meer scholen. Ik denk dat er geen
verschillen in opvatting liggen.

De heer De Cloe (PvdA): Dat
betekent dus een technische
correctie op het amendement?

Minister Ritzen: Ik dacht het niet. De
formulering van het amendement is
in dat opzicht correct. Wellicht dat de
heer Keehnen op dit punt nog een
aanvulling heeft.

De heer Keehnen In artikel 33, lid 2,
van het wetsvoorstel is sprake van
"het bevoegd gezag van een school
of de bevoegde gezagsorganen van
twee of meer scholen". Daarmee heb
je het hele scala te pakken. Op die
wijze is het goed vorm gegeven.

De heer De Cloe (PvdA): Zoals het

nu in het amendement staat, is het
goed vorm gegeven?

Minister Ritzen: Het is zowel in het
wetsvoorstel als in het amendement
goed vorm gegeven. Wij kunnen hier
evenwel in tweede termijn nog op
terugkomen.

De heer Hermes (CDA): Er worden
nu twee zaken door elkaar gehaald,
namelijk het amendement-De
Cloe/Franssen en mijn amendement.
Het gaat niet om de juridische
omschrijving van een artikel, maar
om een passage in de toelichting. Ik
sprak over artikel 33 van het
wetsvoorstel, waarop wij geen
amendement hebben ingediend. In
het tweede lid van dat artikel komt
de omschrijving "van twee of meer
scholen" voor. Ik heb gevraagd of
dat niet "een of meer scholen" moet
zijn. De uitleg, waarom het inderdaad
"twee of meer scholen" moet zijn, is
voor mij voldoende.

Dit had dus geen betrekking op
ons amendement inzake de toelating.
De redactie van mijn amendement is
een andere dan die van het
amendement van de heren De Cloe
en Franssen. in mijn amendement is
opgenomen dat de regionale
toewijzingscommissie alleen naar de
schoolsoort verwijst, terwijl mijn
collega's in hun amendement de
mogelijkheid van verwijzing naar een
school open houden. Dat is een
groot verschil. Dat heeft dus te
maken met de toelatings–
problematiek.

Minister Ritzen: Ik had ook de indruk
dat het betrekking had op het
oorspronkelijke wetsvoorstel. Mijn
antwoord had betrekking op de
volledige tekst van dat artikel,
waarbij ook het bevoegd gezag van
één school wordt genoemd. Het kan
dus ook over één school gaan.

De heer Franssen (VVD): Is het nu
goed geregeld?

Minister Ritzen: Ik dacht van wel.
Dan kom ik op de integratie–

bepaling, wat in mijn ogen de kern is
van het wetsvoorstel. Deze bepaling
heeft nogal wat reacties opgeroepen
bij de Onderwijsraad en de Raad van
State. Ook een aantal afgevaardigden
heeft bij deze bepaling kanttekenin–
gen geplaatst. De eerste kanttekening
was of niet kon worden volstaan met
de mogelijkheid van scholenfusie.
Met name de heer Hermes vroeg

waarom niet gewoon een scholenge–
meenschap van basisonderwijs en
speciaal onderwijs is opgenomen. Ik
wijs er, het debat gehoord hebbend,
op dat een aantal afgevaardigden
hierop al antwoord heeft gegeven.
De heren Franssen en De Cloe
vroegen immers om flexibiliteit: laat
een aantal bloemen bloeien, zodat je
aan het eind van de experïmenteer–
periode de mogelijkheid hebt om je
gedachten te bepalen over wat er
vervolgens moet gebeuren.

De heer Hermes (CDA): Dat is een
leuke gedachte. Maar dat had ook
kunnen gebeuren bij de scholenge–
meenschap binnen het speciaal
onderwijs. Dat had je overigens bij
alle artikelen kunnen doen. Je kunt
het met andere woorden allemaal via
de integratiebepaling regelen. Ik wijs
er hierbij op, dat de scholengemeen–
schap voor het speciaal onderwijs
wel bij wet wordt geregeld. Als de
minister die gedachte consequent
doortrekt, dan had hij die ook via de
integratiebepaling kunnen regelen.

Minister Ritzen: Voorzitter! Tussen
het ene extreme en het andere
neemt de overheid, zoals gebruike–
lijk, weer een zeer gematigde
houding in. Wij zijn niet zo voor
extremen. Zo is die integratie–
bepaling tot stand gekomen, maar
deze is op een groot aantal punten
wel nadrukkelijk afgebakend. Het is
dus geen bepaling, met behulp
waarvan je op alle punten je gang
kunt gaan. Ik ga er verder van uit -
daarom sta ik ook sympathiek ten
opzichte van het amendement van
de heren De Cloe en Franssen - als
gebruik wordt gemaakt van de
integratiebepaling, dat dit ook wordt
voorgehangen, zodat de Kamer zich
een oordeel daarover kan vormen.

De heer Franssen heeft over de
Experimentenwet gevraagd of daarin
ook bestuurlijke experimenten
worden toegestaan. Dat is in
toenemende mate noodzakelijk. Ik zal
de Kamer mijn gedachten daarover
in het najaar bij de begroting laten
weten, in ieder geval in dezelfde
periode. Op veel fronten doen zich
soortgelijke vragen voor. Daarbij
blijkt dat het keurslijf van de huidige
wetgeving vaak erg beperkend is. De
heer Hermes wijst in dat verband op
ontwikkelingen aan de andere kant.
Die zijn erop gericht zo weinig
mogelijk gebruik te maken van de
uitzonderingsmogelijkheden en alles
wat de overheid doet zoveel mogelijk
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in de wet vast te leggen. Dat is ook
weer extreem. Daartussenin moet
meer ruimte worden geschapen. Op
dit punt had die ruimte heel goed
gebruikt kunnen worden, als die
beschikbaar was geweest.

Het hoofdpunt hierbij is het
amendement van de heer Nuis. Ik
heb het gevoel dat sprake is van een
misverstand. De heer Nuis verzet
zich tegen iets waar ik mij ook al
tegen heb verzet in mijn beantwoor–
ding in algemene zin, namelijk tegen
het volledig opgaan van de school
voor speciaal onderwijs in de school
voor basisonderwijs, zodat vervol–
gens alleen nog maar een school
voor basisonderwijs herkenbaar is.
Er is iets nieuws herkenbaar,
namelijk een gefuseerde school voor
speciaal en basisonderwijs. Die
mogelijkheid wil ik graag overeind
houden. Ik kan mij overigens
voorstellen dat de keuze hiervoor
niet zo gemakkelijk wordt gemaakt.
In Huizen heeft men er niet voor
gekozen, mede omdat sprake was
van één klas. In Zoetermeer zou men
ervoor kunnen kiezen, maar alle
incentives wijzen de andere kant op.
Als je fuseert, zul je ook uit moeten
gaan van één directeur, één
schoolwerkplan, integratie van
personeel en nog een aantal
integratiepunten. Het is niet zo
gemakkelijk om dat te bereiken. Op
een aantal punten verlies je
misschien zelfs middelen. Omdat
met één directeur wordt volstaan,
wordt in feite de mogelijkheid van
twee directeuren opgegeven. Dit zal
niet zo snel gebeuren. Er zullen dus
aantrekkelijke afspraken met het
ministerie moeten worden gemaakt.
Ook zal het speciaal onderwijs
herkenbaar moeten blijven, niet als
een aparte afdeling met aparte
personen, maar als apart speciaal
onderwijs, gefuseerd in zo'n geheel.

Ik kan mij op langere termijn
voorstellen - ik sluit dat niet uit voor
het streefbeeld - dat niet op elke
school in een bepaald gebied
LOM-kinderen worden opgevangen -
een school met bijvoorbeeld 75
leerlingen is natuurlijk wel heel klein
- maar dat daar een school voor
basisonderwijs aanwezig is die zich
in die richting specialiseert, met een
aparte bekostiging daarvoor. Dit
element van het integratievoorstel
zou een voorloper kunnen zijn van
zo'n ontwikkeling. Tegelijkertijd sluit
ik aan bij datgene wat ook in het
wetsvoorstel staat, namelijk dat op
geen enkele wijze met de experimen–

ten die de integratiebepaling
mogelijk maakt, kan worden
gepreludeerd op toekomstige
ontwikkelingen. Ze moeten allemaal
weer kunnen worden ontvlochten als
dat nodig zou zijn, ofschoon ik
tegelijkertijd erken dat dit niet zo
gemakkelijk zal zijn. Ik hoop dat ik op
basis van deze beantwoording en op
basis van het amendement van de
heren Franssen en De Cloe dat een
voorhang mogelijk maakt in de zin
dat de Kamer zich eerst een oordeel
kan vormen, de heer Nuis over de
streep kan trekken om met dit
onderdeel van de integratiebepaling
akkoord te kunnen gaan.

Met de overlegpartijen is
afgesproken dat niet gekomen zal
worden tot een verplichte aansluiting
inzake het samenwerkingsverband.
Tegelijkertijd heeft de heer De Cloe
volstrekt gelijk dat dit wel logisch
zou zijn, gelet op eerdere afspraken.
Daarmee zit ik tussen twee vuren in.
Dat leidt mij tot de conclusie dat ik
hierover het oordeel aan de Kamer
overlaat. Het zal waarschijnlijk door
degenen die een onderdeel van een
samenwerkingsverband vormen
inderdaad niet als belastend worden
ervaren. Integendeel. Tegelijkertijd
ligt het voor de hand dat degenen
die er nog niet bij horen zo snel
mogelijk moeten worden opgeroe–
pen om er toe te gaan behoren.
Hoewel de contractpartijen zich
geweldig hebben ingezet, is dat
laatste nog niet gelukt. Ik kan mij
voorstellen dat ze buitengewoon
dankbaar zouden zijn als er nu wel
zo'n stok achter de deur is.

Bij de ambulante begeleiding
spelen de hoofdpunten van Weer
samen naar school een rol. Dat geldt
ook het punt van de heer Nuis dat
wanneer er speciale leerlingen in het
basisonderwijs zijn daarvoor eigenlijk
een bekostiging aanwezig zou
moeten zijn. Ambulante begeleiding
kent een heel bepaalde, niet altijd
voor de hand liggende structuur. Het
kan ook zo zijn dat de basisschool
zelf de professionaliteit heeft
ontwikkeld of ontwikkelt. Voor alle
duidelijkheid: het is niet zo dat
speciaal onderwijs helemaal vreemd
zou zijn met alles wat te maken heeft
met zorg op maat. Als je tijdens
informele gesprekken over de
commissie Evaluatie basisschool
vraagt naar het aantal mensen dat
cursussen op dit punt heeft gevolgd,
dan blijkt dat aantal toch wel vrij
groot te zijn. Punt is wel dat die
cursussen vaak niet erg bruikbaar

zijn omdat als puntje bij paaltje komt
zich eigenlijk geen gebruiksmogelijk–
heden voordoen omdat de leerlingen
dan toch wel verwezen worden. Het
gaat om een beperkt aantal
leerlingen, waarvan je geen groepje
kunt maken. Je kunt daarbij je
expertise dan niet naar voren
brengen. Ik denk dat de mtegratie–
bepaling in dat opzicht veel
mogelijkheden biedt. Het systeem
van bekostiging voor de ambulante
begeleiding valt onder een
bekostigingsbesluit. Het is dus niet
een onderwerp in de wet als
zodanig. Misschien is het goed nog
op te merken dat de huidige regeling
door haar strakke voorwaarden een
flexibele inzet en een snelle
terugplaatsing van leerlingen naar
het basisonderwijs belemmert. Zo
moet een leerling nu minimaal een
jaar in het speciaal onderwijs
verblijven. Die strakke regels waren
ook nodig om de kosten te beheer–
sen.

Ik constateer met genoegen dat de
gedachte die is ontwikkeld inzake de
formatiegarantie wordt gedeeld,
namelijk alleen nog maar toepassing
van die garantie als het leerling–
aantal voor de school voor speciaal
onderwijs absoluut daalt en die
daling is toe te schrijven aan de
terugplaatsing naar het basisonder–
wijs dan wel aan een verminderde
instroom. Helaas moet ik ook
constateren dat het IVA, het Instituut
voor arbeidsmarktvraagstukken pas
deze week zijn onderzoek heeft
afgerond, later dan oorspronkelijk
gepland. De toezegging was om het
onderzoeksresultaat zo mogelijk naar
de Tweede Kamer te sturen voor de
behandeling van het onderhavige
wetsvoorstel. Het rapport is, naar ik
meen, over een week klaar. Het kan
dan alsnog naar de Kamer gestuurd
worden. Wij zijn over die wijziging
van de formatiegarantie overigens
inmiddels ook in het gesprek met de
SCOW, de Sectorcommissie
onderwijs en wetenschappen. Medio
mei zou de publikatie ervan
plaatsvinden. Het gaat dan over een
wijziging, maar dan vooral dus ook
een wijziging met het weer beschik–
baar houden van de bestaande
middelen.

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Had de minister niet
aanvankelijk toegezegd dat in april
bekend gemaakt zou worden hoe het
met de formatieregeling zou gaan?
Hij spreekt nu over mei.
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Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Die toezegging was ook
gebaseerd op het beschikbaar zijn
van het rapport van het IVA. Die
vertraging heeft ook geleid tot een
vertraging in datgene wat de
consequentie daarvan zou moeten
zijn.

De heer Franssen (VVD): Ik denk niet
dat wij vandaag over het wetsvoor–
stel zullen kunnen stemmen.

De voorzitter: Dat lijkt mij niet
verstandig.

De heer Franssen (VVD): Dat zou
betekenen dat wij nog een week in
april hebben. Is het mogelijk om
voor die tijd over het rapport te
beschikken, zodat wij daar zo nodig
nog even naar kunnen kijken? Met
name die weglekproblematiek zit mij
tamelijk hoog. Ik denk dat dit ook
voor de anderen geldt. Ik zie dat de
minister zijn hoofd schudt.

Minister Ritzen: Voorzitter! Het
rapport zal er wel zijn, maar de
weglekeffecten staan daar onvol–
doende in. Er staat wel iets over in,
maar het is waarschijnlijk onvol–
doende om het als aangrijpingspunt
te kunnen hanteren.

De heer Franssen (VVD): Hoe gaat
de minister er dan verder mee om
als er weinig in staat? Dat is
natuurlijk wel een zorgelijk punt. Wat
staat er dan wel in?

Minister Ritzen: Er staan heel veel
tabellen in, waar wel iets over
weglekeffecten uit kan worden
gededuceerd. Ik zou er toch van
willen uitgaan dat wij proberen om
voor 11 april het rapport bij de
Kamer te hebben. De leden kunnen
dan voor zichzelf nagaan in hoeverre
er voldoende aangrijpingspunten in
zitten voor conclusies op dit punt.

De heer Franssen (VVD): Dan wil ik
wel graag dat de minister zich in die
tussenliggende periode nog eens
goed bezint over de aanpak van die
weglekeffecten. Dat is natuurlijk een
tamelijk cruciaal thema.

De heer De Cloe (PvdA): Dat
weglekeffect door die formatie–
garantie komt eigenlijk plotseling
naar buiten door die cijfers van het
aantal leerlingen. Ik geloof dat is
gebleken dat het vorig jaar om 4,3
mln. ging. En als dat nog een beetje

doorgaat, is het volgend jaar 12 mln.
Het legt elke keer een geweldig
beslag op die middelen voor Weer
samen naar school. Klopt het dat er
vorig jaar, toen de minister met de
organisaties in overleg ging, ook al
afspraken over zijn gemaakt of dat
toen in ieder geval het probleem al is
geconstateerd? Dan is het dus ook
weer een jaar blijven liggen. Mij
staat namelijk bij dat men vorig jaar
al besefte dat die afspraak over
formatiegarantie verkeerd zou
kunnen uitpakken en tot een dubbele
bekostiging zou kunnen leiden.
Volgens mij werd dat in stukken van
vorig jaar al geconstateerd.

Minister Ritzen: Voorzitter! De heer
De Cloe heeft helemaal gelijk. Wij
hoeven ons überhaupt niet over de
omvang van een eventueel weglek–
effect te buigen, want wij kunnen de
regeling gewoon baseren op eerdere
afspraken. Daarover vindt nu ook al
overleg plaats. Dat overleg kan
formeel pas worden afgerond in mei.
Dat heeft wel enige vertraging
opgelopen, omdat wij ervan
uitgingen dat wij wat sterker zouden
staan met ook cijfers over het
weglekeffect. Maar de afspraken
waren in eerste instantie al zodanig
gemaakt dat wij als het ware een
poot hebben om op te staan om op
een andere wijze met die formatie–
garantie om te gaan.

De heer De Cloe (PvdA): Het leidt
natuurlijk elke keer toch tot een
dubbele bekostiging. Dat is ten
nadele van ons uiteindelijke doel.
Ook dat heb ik teruggevonden in een
soort concept-afspraak die de
minister begin juni naar de Kamer
heeft gezonden. Wij hebben er op 14
juni over gesproken. Dat ligt er dus
eigenlijk al weer een hele tijd. Men
moet wachten op de cijfers. Ik vind
dat buitengewoon jammer.

Minister Ritzen: Voorzitter! Wij
zetten dus in op die lijn. Wij hebben
de indruk dat de cijfers van het IVA
op z'n minst enig aangrijpingspunt
daarvoor bieden. Ik wil de Kamer
graag voor 11 april informeren over
het rapport. Misschien kunnen wij
dan ook onze eigen conclusies naar
aanleiding van het rapport meest–
uren.

Ik heb in een aantal opzichten al
impliciet geantwoord op vragen over
het advies van de commissie–
Doornbos. Ik heb er ook al expliciet
het een en ander over gezegd. Ik

vind dat die commissie een zeer
waardevol advies heeft afgescheiden.
Het is op heel veel punten echt goed
herkenbaar. In zekere zin is het
verwijt dat ik mijzelf maak dat wij
onze adviesaanvragen veel beter
moeten omschrijven. Het is niet het
advies dat ik graag had gezien. Dan
gaat het niet om wat er precies in
zo'n advies staat, maar waar het
advies naar toe gaat. Ik had graag
een advies willen zien zoals de heer
Franssen dat bedoelde, namelijk op
basis van bestaande literatuur.
Nogmaals, er zijn echt boekenkasten
vol geschreven over hoe een
basisschool moet zijn geëquipeerd
om zorg op maat te kunnen
verschaffen. Dat had samengevat
kunnen worden om op die wijze te
komen tot een beeld waarmee je uit
de voeten kunt. Dat hebben wij zelf
niet voldoende goed omschreven.
Een en ander kunnen wij trouwens
ook zelf intern doen.

De heer Franssen (VVD): De Kamer
heeft vanochtend bij de post een
brief gekregen van de heer Doorn–
bos. Daaruit spreekt een gevoel van
diepe teleurstelling over de manier
waarop met het rapport is omge–
gaan. Ik wil de minister vragen om
hierover zelf contact met prof.
Doornbos op te nemen en wellicht
de voortgang van hetgeen in dit
debat aan de orde is geweest nader
met hem te bespreken. Uiteraard wil
ik mij niet inlaten met de vraag hoe
verder vorm gegeven moet worden
aan het inzichtelijk maken van hoe
de basisschool eruit moet zien. Het
gaat erom dat blijkbaar levende
misverstanden uit de weg worden
geruimd.

Minister Rïtzen: Zo'n verzoek leg ik
nooit naast mij neer. Ik heb
inderdaad kennis genomen van de
brief in uw post. Ik heb het gevoel
dat het om meer gaat dan het zuiver
zakelijke aspect en dat er ook andere
aspecten een rol spelen. Ik vind dat
je daar altijd aandacht aan moet
besteden, zeker waar de heer
Doornbos steeds een zeer gewaar–
deerde rol heeft vervuld voor ons
ministerie.

Ik houd er echter aan vast dat ik
op hetgeen er lag niet veel anders
had kunnen reageren dan op de
wijze waarop ik heb gereageerd. Dat
is door de geachte afgevaardigden
eigenlijk ook naar voren gebracht.
Wij hadden veel duidelijker aan
moeten geven dat men moet
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proberen te kijken naar welke
randvoorwaarden er bestaan en
vervolgens moet men beredeneren
welke mogelijkheden op den duur
kunnen worden gerealiseerd.

De heer De Cloe (PvdA): De minister
zegt dat een en ander al in de
boeken staat en dat de adviesaan–
vrage wat onzorgvuldig geformu–
leerd was. Als die wat beter
geformuleerd was geweest, dan had
de minister ook een ander antwoord
gekregen. De minister is dus ook met
het antwoord niet tevreden. Ik heb
echter niet zozeer gevraagd naar de
geëquipeerdheid van de basisscho–
len. Ik stelde de vraag een slag
anders en met een bepaalde
bedoeling. Mijn vraag is of de teams
het allemaal aankunnen. De boeken
staan vol over hoe het allemaal zou
moeten zijn. Kan men het naar de
menselijk maat gemeten ook een
beetje aan? Dat is een buitengewoon
belangrijk randvoorwaarde, zo niet
de belangrijkste.

Minister Ritzen: Ik denk dat de vraag
van de heer De Cloe precies de vraag
is van een strategie naar het
totaalperspectief. Hoe dat totaal–
perspectief er uit gaat zien is vers
twee. Op hoofdlijnen is dat duideiijk,
namelijk met "incentives" om
leerlingen in het basisonderwijs te
houden. Als je praat met mensen in
het basisonderwijs, waar je ook bent,
dan zal er in de eerste plaats
enthousiasme, idealisme en
betrokkenheid van af stralen en in de
tweede plaats - vooral als er een
minister aanwezig is - komen de
zorgen in overwegende mate naar
voren in de zin dat men overladen
wordt en er zo veel verschillende
dingen zijn waaraan men aandacht
moet besteden. Tegelijkertijd is het
zo dat als men in discussie gaat en
hen het perspectief voorhoudt dat
men met een klas van acht leerlingen
de problemen ook had kunnen
oplossen, dan vindt men dat
natuurlijk. Dat is de gemiddelde
groepsgrootte in het speciaal
onderwijs. Dan zie je direct dat het
gaat om een punt van strategie en
misschien ook wel een punt van
voor– of doorfinanciering.

Daarvoor moeten wij geleidelijk
aan een pad gaan ontwikkelen. Voor
een stuk ligt dat al in de integratie–
bepaling, maar het vereist ook nog
een aantal stappen die hierna
genomen moeten worden. Ik denk
dat wij op weg naar 1997 nog een

aantal goede gesprekken moeten
hebben, ook met onze overleg–
partijen en met het proces–
management, om te komen tot wat
ruimte. Dat rnoeten wij doen aan de
hand van de vragen van de heer
Franssen: Hoe gaat dat dan in een
basisschool en hoe kun je dat
oppakken? Daarover moet met de
onderwijsgevenden zelf uitvoerig
gesproken worden. In zekere zin is
dat het enige antwoord dat je kunt
geven. Het gaat er nu dus niet om dit
zeer uitvoerig op papier te zetten.
Het gaat om een strategie die zich
moet ontwikkelen aan de hand van
een aantal gesprekken.

Voorzitter! Over scholing en
deskundigheidsbevordering heb ik in
feite al gesproken. Wij hebben een
rol behouden voor de aanbod–
financiering. Ik heb daar altijd wat
aarzelingen bij, maar wij hebben die
wel behouden om specifiek voor het
speciaal onderwijs toch nog 2,7 mln.
beschikbaar te houden.

De kwaliteit van de scholing moet
onder meer door de inspectie
worden bewaakt. De vragen die
daarover zijn gesteld zijn op hun
plaats. Tegelijkertijd komt er een
goede ontwikkeling tot stand met
betrekking tot die bijscholing.

De heer Hermes heeft een vraag
gesteld over Weer samen naar
school en de gewichtengelden. Het
MLK l i jk t zich in een aantal gebieden
heel sterk te gaan toespitsen op
allochtonen. De passage, waarover
het ging, is misschien wat ongeluk–
kig geformuleerd. Het lijkt erop, dat
het MLK een specifieke voorziening
is die in het bijzonder erop is gericht
om juist leerlingen te brengen naar
een niveau, waarop zij goed kunnen
functioneren in het gewone
basisonderwijs. Het gaat vooral om
de vier grote steden. Door deskundi–
gen wordt dit verbonden gezien aan
het niet voldoende geëquipeerd zijn
van de basisscholen of het niet
kunnen voldoen aan eisen van
deskundigheid, waar het gaat om
Nederlands als tweede taal. De
indruk bestaat - er is geen uitvoerig
onderzoek naar gedaan - dat ook wel
eens doorverwijzing plaatsvindt op
grond van een handicap. Hier
verschil ik iets met de heer Hermes,
die vindt dat het criterium gehandi–
capt voor het LOM geldt. Ik zou dat
daar niet zo gemakkelijk van
toepassing willen verklaren. Blind,
slechtziend zijn objectieve handicaps.
Met het hanteren van het criterium
minder begaafd moeten wij heel

voorzichtig zijn. Een kind, dat op enig
moment minder begaafd leek te zijn,
kan een volgend moment goed
functioneren.

De heer Hermes (CDA): Twijfelt de
minister aan de IQ-test?

Minister Ritzen: Ja. Daar hoef ik niet
lang over na te denken. Niemand uit
de wetenschappelijke wereld zou
willen zeggen, dat een IQ-test stabiel
is onder alle omstandigheden. Een
dergelijke test heeft aspecten van
taalvaardigheid. Er is veel onderzoek
gedaan naar ontwikkelingen in IQ,
mede naar aanleiding van input
vanuit school. Gelukkig is het niet
altijd een stabiel gegeven. Meestal is
sprake van enige groei. De mate,
waarin het IQ hanteerbaar is, is
nogal variabel. Bepaalde tests voor
bepaalde groepen hebben meer
predictieve waarde dan voor andere
groepen. Ik zou het zeker niet willen
veralgemeniseren en willen zeggen,
dat die test niet meer moet worden
gedaan. Ik weet dat alle psychologen
ervan uitgaan, dat je resultaat altijd
als een van de indicatoren moet
gebruiken met een predictieve
waarde. Voor allochtonen die in de
Nederlandse taal wat minder
vaardigheid hebben is de predictieve
waarde een stuk geringer dan voor
andere groepen.

De heer Hermes (CDA): Dat bedoel
ik juist.

Minister Ritzen: De gedachtenlijn
om Weer samen naar school te
verbinden met gewichtengelden of
OVB ligt erg voor de hand. Degenen
die actief zijn in het Landelijk beraad
onderwijsvoorrangsgebieden
benadrukken dit sterk. Er is nogal
wat overlap. Dat was het enige wat
met die zin werd bedoeld. Er
behoeven geen verdere conclusies
aan verbonden te worden. Er zijn
overigens wat dit betreft wel
conclusies opgenomen in de
uitwerkingsnotitie van Ceders die
naar de CCOO is gestuurd.

Voorzitter! Ik denk dat dit voorstel
tot wetswijziging een goede
loopplank biedt naar wat op enige
moment een wet zou moeten
worden. Overigens is die wet niet het
belangrijkst. Het gaat vooral om een
duidelijker beeld van de wijze
waarop speciaal onderwijs en
basisonderwijs met elkaar verbonden
zijn. Ik denk hierbij aan de onderlinge
corridors en aan de wijze waarop er
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op de ene en op de andere plek
bekostiging plaatsvindt naar
aanleiding van specifieke omstandig–
heden. Verder denk ik dat met
betrekking tot de regionale commis–
sies een goede lijn is uitgezet door
middel van het amendement van de
heren Franssen en De Cloe.

Voorts zal het reeds in de
komende maanden nodig zijn om ten
aanzien van twee punten onze
gedachten te vormen. In de eerste
plaats gaat het om de vraag die het
stabilisatieoverleg naar voren heeft
gebracht: moet op de plaatsen waar
geeri stabilisatie plaatsvindt, nog op
de een of andere wijze nadere
instrumentering worden gereali–
seerd? Dit aspect is niet in het
wetsvoorstel opgenomen en kon
daarin ook niet worden opgenomen
omdat het later naar voren is
gekomen. In zekere zin gaat het
hierbij om een "open punt" dat
enigszins samenhangt met de
groeischolen. Er zijn groeigebieden
en ook groeischolen. Ten aanzien
hiervan kunnen niet dezelfde
stabilisatieoverwegingen worden
gehanteerd als voor andere
gebieden. Dit vereist dus nog nadere
gedachtenvorming.

In de tweede plaats verwijs ik naar
een opmerking van de heer Nuis die
verband houdt met een onderwerp
dat vrij uitvoerig met het proces–
management besproken is, namelijk
codecisie. In het kader van het
streefbeeld was er sprake van een
besluitvorming aan de éne kant, het
basisonderwijs, met alle nadelige
prikkels die daaraan zijn verbonden.
Op dit moment is er sprake van
besluitvorming aan de andere kant,
het speciaal onderwijs. Is het nu niet
logisch, nadere gedachten te
ontwikkelen op het terrein van
codecisie, op weg naar 1997 en mèt
de gedachte dat wij er nu nog niet
aan toe zijn, definitief vast te stellen
hoe het eruit moet zien? Daarom
moeten wij in deze overgangspe–
riode heel scherp inzetten op Weer
samen naar school terwijl er
tegelijkertijd modellen moeten
worden opgesteld waardoor de
ontwikkeling verder gestalte kan
krijgen.

De vergadering wordt van 16.04 uur
tot 16.14 uur geschorst.

De heer Hermes (CDA): Voorzitter.
Allereerst een woord van dank aan
de minister voor zijn antwoord.
Natuurlijk heb ik wel waardering

voor wat hij naar voren heeft
gebracht, maar ik vond het niet erg
overtuigend en ook niet wervend.

Ik besef dat dit waarschijnlijk de
laatste keer is dat ik in dit parïement
het woord voer. Mijn toon zal hierbij
enigszins waarschuwend zijn, waarbij
ik vooral aan de bekostiging denk.
Maar eerst nog een opmerking
vooraf.

De minister heeft gezegd dat de
huidige gemiddelde groepsgrootte in
het basisonderwijs 20 zou zijn. Als
dat waar is, denk ik dat wij interna–
tionaal inderdaad een goed figuur
slaan, maar ik heb daar twijfels over.
Ik ben van plan om dit eens
nauwkeurig te verifiëren. En verder
heb ik van een groepsgrootte van 8
in het speciaal onderwijs wat het
LOM– en MLK-onderwijs betreft nooit
gehoord; volgens mij is de groeps–
grootte 14 a 15.

Minister Ritzen: Voor alle duidelijk–
heid wil ik hier toch meteen even op
reageren. Er is verwezen naar de
begroting. Die bevat cijfers over het
totale aantal leerkrachten in FTE's.
Daarbij vormt niet het gewogen
aantal leerlingen het uitgangspunt,
maar het werkelijke aantal. Dat deel
je door het aantal leerkrachten, maar
er zitten dan nog wel enkele
vervuilende factoren in, zoals de
vervanging. Er waren inderdaad
nogal wat mensen verrast, toen ze
het rapport "Education at a glance"
van de OECD zagen, waarin dat getal
van 20 ook wordt gehanteerd. En
daarin komt voor het totale speciaal
onderwijs - ik sprak dus niet alleen
over LOM en MLK - dat getal van 8
naar voren. Ook daarbij zijn nogal
wat factoren in het geding die het
beeld vertekenen. De term "groeps–
grootte" wordt ook op zeer
verschillende manieren gehanteerd,
want er zullen heel weinig leerkrach–
ten zijn die dat getal van een groep
van 20 herkennen; ze zouden wel
graag zo'n groep hebben. Toch is dit
het gemiddelde in de sfeer van de
bekostiging.

De heer Hermes (CDA): Voor het
speciaal onderwijs kan ik mij dit wel
voorstellen, want er zijn soorten
waarin de groepsgrootte veel
geringer is dan in andere, zodat je
toch op een gemiddelde van 8 zou
kunnen uitkomen, maar ik zet nog
steeds een vraagteken bij dat getal
van 20 in het basisonderwijs. De
minister zegt immers dat het niet
eens om het gewogen aantal gaat.

Het zou prachtig zijn als het getal
werkelijk 20 was. Maar goed, ik ben
dus evenzeer verrast als degenen die
de minister aanduidde. Het is voor
mij wel aardig om het eens goed na
te kijken.

Wat de bekostiging betreft: ik heb
de indruk dat wat hierna zal komen
nog belangrijker is dan het wetsvoor–
stel zelf. Het wetsvoorstel vraagt om
uitvoering van bepaalde zaken.
Daarbij praat ik nog niet eens over
de integratiebepalmg, maar over de
algemene maatregelen van bestuur,
nodig voor de bekostiging van
verschillende onderdelen. Ik denk
dan met name aan de regionale
verwijzingscommissies en de
begeleidingscommissies. Als die met
dat bedrag van 26 mln. bekostigd
moeten worden, dan voorspel ik dat
het fout zal gaan. Op de eerste plaats
moet dat bedrag uitgesplitst worden.
Door de splitsing werkt het ongunsti–
ger. Op de tweede plaats weet
iedereen dat onder de huidige
omstandigheden de commissies al
een tekort hebben. Bovendien gaat
de toelichting niet op dat men de
gegevens gemakkelijker kan
bereiken, waardoor het niet
noodzakelijk is om zoveel arbeid te
verrichten. Integendeel; dat gebeurt
reeds; er is geen sprake van
verruiming van mogelijkheden en
capaciteit.

Ik ga ervan uit dat er geen
overlappend werk wordt gedaan
door de regionale verwijzings–
commissies en de commissies van
begeleiding. Welnu, dan ben ik ervan
overtuigd dat die commissies niet
kunnen functioneren met een bedrag
van 26 mln. Bovendien wordt het
bedrag gerelateerd aan het aantal
leerlingen in het basisonderwijs, dus
niet aan het aantal leerlingen die op
de een of andere manier onderzocht
moeten worden en evenmin aan het
aantal leerlingen dat begeleid moet
worden. Het aantal leerlingen van
het basisonderwijs is een constante;
derhalve gaat het om een constant
bedrag. Het kan dan ook helemaal
mis lopen. Zo kunnen de regionale
verwijzingscommissies het drukker
krijgen. Dit hoeft overigens niet in te
houden dat de leerlingen die zij
onderzoeken ook naar het speciaal
onderwijs gaan. Voor vele leerlingen
zou wel eens kunnen gelden dat zij
terug kunnen naar het basisonder–
wijs met ondersteuning van het
speciaal onderwijs. Het werk moet
echter wel door de regionale
verwijzingscommissies gedaan
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worden. Ik voorspel dat dit fout
loopt, gezien de middelen die
daarvoor in een soort budget
vastgesteld worden.

Hetzelfde geldt voor de ambulante
begeleiding. Daarop is namelijk
precies hetzelfde systeem van
toepassing. Het beschikbare bedrag
is zo gering dat het om te lachen is,
als men dat wil omslaan over het
aantal leerlmgen van de basisschool.
De hele ambulante begeleiding heeft
dus niets meer te betekenen.

Overigens denk ik mee met de
heer Nuis. Zoals gezegd, sprak hij
over bepaalde prikkels. Ik wil in het
kader van de ambulante begeleiding
niet spreken over verbetering van het
basisonderwijs zelf. Daar kom ik nog
over te spreken. Ik beschouw de
ambulante begeleiding als een
prikkel, een ondersteuning, voor de
leerling om in het basisonderwijs te
kunnen blijven.

Ik heb er geen enkel probleem
mee dat dit niet geregeld kan
worden. Het aantal leerlingen in het
speciaal onderwijs is bekend. Het is
een mogelijkheid dat leerlingen die
in het regulier onderwijs terugge–
plaatst worden, ambulante begelei–
ding krijgen. Het is echter de vraag
hoe dat beheerst moet worden, als
de leerlingen preventief ambulant
begeleid moeten worden. Men kan
als argument daarvoor aanvoeren,
dat niet bekend is welke leerlingen
daarvoor in het basisonderwijs in
aanmerking komen. Ik bedoel echter
ook niet dat alle leerlingen ongebrei–
deld in aanmerking kunnen komen
voor de ambulante begeleiding. Het
gaat mij evenwel om de leerlingen
die door de regionale verwijzings–
commissie onderzocht zijn en als
gevolg daarvan in het basisonderwijs
geplaatst zijn. Er is dus een indicatie.
Men kan nagaan welke leerlingen dat
betreft. Ook kan dat aantal berekend
worden. Bovendien is het dan
beheerst. Ambulante begeleiding is
geen oeverloze mogelijkheid. Alleen
de leerlingen die door de
verwijzingscommissie onderzocht
zijn en die naar het basisonderwijs
gaan, kunnen een recht ontlenen aan
ambulante begeleiding.

Ik wijs de heer Nuis er nog op dat
in de Wet op het speciaal onderwijs
in artikel 19a, eerste lid, onder c,
expliciet staat: de faciliteiten die voor
de voorzieningen, bedoeld in artikel
19, twaalfde lid, ter beschikking
worden gesteld en de soorten van
scholen die daarvoor in aanmerking
komen. In artikel 19, twaalfde lid.

staat: het schoolwerkplan geeft
tevens aan welke voorzieningen er
worden getroffen ten behoeve van
leerlingen die zijn geplaatst op of zijn
overgeplaatst naar een school voor
basisonderwijs of een school voor
voortgezet onderwijs. Op deze
bepalingen is de regeling voor de
ambulante begeleiding gebaseerd,
maar je kunt met deze bepalingen
ook een andere regeling maken. De
heer Nuis doelde er al op dat er een
advies van de regionale verwijzings–
commissie kan uitkomen dat
inhoudelijk iets te betekenen heeft en
waarop de basisschool moet
reageren. Op grond van deze
bepalingen in de wet kun je daarvoor
faciliteiten beschikbaar stellen.

Ik pleit ervoor dat de ambulante
begeleiding, die zo'n regeling heeft,
gehandhaafd wordt zoals zij op het
ogenblik is. Wij moeten dus niet het
huidige bedrag vaststellen, dat
belachelijk laag is, en dit uitsmeren.
Wij moeten het niet afhankelijk
stellen van de formatiegarantie, want
deze kan wel eens zeer beperkt zijn.
Wij moeten gewoon vasthouden aan
datgene wat voor ambulante
begeleiding nodig is, met eventueel
aanvullende middelen om in het
kader van de adviezen van de
regionale verwijzingscommissies
faciiiteiten ter beschikking te stellen,
zodat de leerlingen in het basison–
derwijs geholpen worden. Als je de
prikkels of de middelen in het
basisonderwijs kunt brengen, maak
je het voor het basisonderwijs ook
interessant om de leerlingen binnen
de basisschool te houden of over te
nemen en niet naar het speciaal
onderwijs te verwijzen.

De heer De Cloe (PvdA): Ik ben er
geen tegenstander van om dit voor
de ambulante begeleiding te
bekijken, en ook voor wat u eerder in
het samenvattende verhaal noemde,
de verwijzingscommissies. Ik begrijp
dat u vindt dat de 26,5 mln. die wij
op dit moment in totaliteit daarvoor
hebben, straks te weinig is.

De heer Hermes (CDA): Dat is voor
de commissies.

De heer De Cloe (PvdA): Ja, maar
een zelfde redenering zit in het
verhaal over de ambulante begelei–
ding. U vindt het te weinig. Of wij nu
wel of niet tot die regionale
verwijzingscommissies overgaan, het
is volgens die gedachte dan altijd te

weinig, dus nu ook al. Of vergis ik
mij hierin?

De heer Hermes (CDA): Het is nu al
te weinig. Als je tot een tweedeling
en tot een verbreding van de
taakstelling van de commissies
overgaat, wat wij doen, is het zeker
te weinig.

De heer De Cloe (PvdA): Dan moet
er dus, ook van uw kant, naar extra
middelen gezocht worden.

De heer Hermes (CDA): Dat zal wel
moeten. Dan moet je aan een
herschikking denken. Op een
gegeven moment moet ervoor
gezorgd kunnen worden. Ambulante
begeleiding is een regeling die werkt
en die kan blijven bestaan. Ik heb
ook het idee dat erin voorzien wordt,
als het aantal leerlingen van de
ambulante begeleiding toeneemt. Je
moet de ambulante begeleiding dan
niet afmaken op het bedrag dat op
het ogenblik beschikbaar wordt
gesteld, want dan heb je niets.

De heer Franssen (WD): Onderkent
u dan niet het voordeel van het
voorstel van het kabinet dat er
ingezet wordt op een verbetering van
het algehele schoolklimaat, waarin
leerlingen beter gedijen? De
ambulante begeleiding is zo
individueel bepaald dat er veel te
weinig een uitnodiging van uitgaat
om bezig te zijn met het totale
pedagogisch-didactische kiimaat in
de school. Daar dient het bij het
proces van Weer samen naar school
in essentie om te gaan.

De heer Hermes (CDA): Oké.
Het andere punt is veel moeilijker.

Ik wil een waarschuwend woord
laten horen: ik vind dat mijn
collega's hierover veel te optimis–
tisch zijn. Ik ben mij ervan bewust
dat je het nodige kunt doen om het
basisonderwijs beter toe te rusten. Ik
begrijp de reactie van de minister
goed dat hij niet zoveel geld heeft.
Laat ik nu even het gesteggel buiten
beschouwing laten over de vraag of
de voorstellen van Doornbos 2 mld.
of minder kosten. Ook de Commissie
evaluatie basisonderwijs komt met
voorzieningen aandragen die geld
kosten. Ik heb het idee dat je het hele
vraagstuk van Weer samen naar
school anders kunt benaderen als je
weet wat je kunt doen in het
basisonderwijs, maar dit weet
niemand. De vraag is of het niet
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verstandig is, enige terughoudend–
heid in acht te nemen en minder
pretenties te hebben. Ik denk hierbij
aan de integratiebepaling en aan de
verwachting van de stabilisatie.
Trouwens, in de schriftelijke
voorbereiding van deze behandeling
hebben wij laten weten en heeft de
minister bevestigd dat het groot
verschil maakt of je, bijvoorbeeld van
het LOM, alle leerlingen in de
basisschool integreert, dan wel de
helft integreert, dan wel vasthoudt
aan het stabilisatieniveau. Het punt
van de financiële middelen voor de
toerusting van de basisschool zal in
het ene geval van grotere betekenis
moeten zijn dan in het andere geval;
dat heeft de minister ook bevestigd.

Ik vind het nuttig om te onderzoe–
ken wat wij kunnen doen, niet alleen
wat we financieel kunnen doen, maar
ook wat wij onderwijskundig kunnen
doen. Dat te onderzoeken, is van
grote betekenis en daar moet wat
aan gebeuren. Maar zolang er
onzekerheid bestaat over de
mogelijkheden om de basisschool
meer toe te rusten en meer geld te
geven, heb ik het idee dat je
voorzichtig moet zijn met de
gedachte: we kunnen wel integreren;
gooi ze er maar in en integreer
maar! Zolang die school niet beter
toegerust is, heb ik het idee dat je
voorzichtig moet zijn.

De heer Franssen (VVD): Dat is de
discussie over die koe die de sloot
over moet. Daar hebben wij het
vanmorgen uitgebreid over gehad.

De heer Hermes (CDA): Ja, daar kom
ik nu op terug.

De heer Franssen (VVD): Nu, met de
stier of met de koe - kom!

De heer Hermes (CDA): Zolang je
niet zeker weet wat je kunt en wat de
mogelijkheden zijn, ben je bezig met
een sprong in het duister.

De heer Franssen (VVD): Je moet
het een doen en het ander niet laten.

De heer Hermes (CDA): Dat is
gevaarlijk; dat voorspel ik nu al. Dat
vind ik levensgevaarlijk en dat is de
reden waarom ik een grotere
voorzichtigheid betracht. De heer
Franssen merkt dit terecht bij mij op,
want hij heeft mij daar al voor op de
vingers getikt. Maar ik wil hem ook
duidelijk maken waarom ik zo
voorzichtigt>en en waarom ik enige

terughoudendheid aan de dag leg. Ik
vind het verstandiger om die koe
eerst over de sloot te krijgen: wat
hebben wij straks aan mogelijkheden
om de basisschool beter toe te
rusten?

De heer Franssen (WD): Maar als u
deze benadering zou kiezen,
mijnheer Hermes, dan kan de
CDA-fractie in essentie niet anders
dan uiteindelijk tegen de wet
stemmen.

De heer Hermes (CDA): Nee,
geenszins. Op de eerste plaats heb ik
gezegd dat de wet een aantal goede
elementen heeft. Op de tweede
plaats heb ik met belangstelling
kennis genomen van een aantal
amendementen. Ik moet eerlijk
zeggen dat het er mede afhankelijk
van zal zijn welke amendementen
worden aangenomen, maar ik heb
het vertrouwen dat wij met die
amendementen de zaak in bepaalde
banen kunnen leiden.

De heer Franssen (WD): Ook als al
uw amendementen zouden worden
verworpen?

De heer Hermes (CDA): Nee, kom
nu. Het zou politiek al dom van mij
zijn om hierop "ja" te zeggen, maar
ik verwacht het ook niet.

Minister Ritzen: Voorzitter! Er is een
punt waar ik een ongerijmdheid
bespeur. De heer Hermes kennende,
meen ik dat daar iets diepers achter
zit en dat zou ik graag vernemen.
Enerzijds zei hij te vinden dat er voor
leerlmgen van een basisschool die
de kenmerken hebben een speciale
leerling te zijn, een aparte vergoe–
ding zou moeten zijn; anderzijds zegt
hij de integratiebepaling niet te
steunen. Die integratiebepaling gaat
echter juist over leerlingen die dan in
het speciaal onderwijs komen, in een
vorm waarbij zij apart worden
gefinancierd. Welke diepe wijsheid
zit hier achter, die deze schijnbare
tegenstrijdigheid kan overbruggen?

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik heb geen problemen
met het terugplaatsen van leerlingen
in het regulier onderwijs. Dat kunnen
wat mij betreft hele groepen en hele
klassen zijn. Met de gedachte van de
integratie ben ik het dan ook eens. Ik
zet er alleen, met de heer Nuis, een
vraagteken bij of dat een hele school
moet zijn, dus een fusie. Maar op

zichzelf ben ik er een voorstander
van dat niet alleen een enkele
leerling maar hele groepen van
leerlingen teruggaan naar het
regulier onderwijs.

Minister Ritzen: Voorzitter!
Misschien is dan het amendement
zoals het er nu ligt, wat onduidelijk
geformuleerd.

De heer Hermes (CDA): Nee, ik kom
daar nu op. Ik had het liefst gezien -
het is ook in de schriftelijke
voorbereiding aan de orde geweest
en het is jammer dat het er nu niet
beter uit gekomen is in de gedach–
tenwisseling - dat in het kader van
de ambulante begeleiding of een
aparte regeling gebaseerd op het
door mij voorgelezen artikel 19a, de
overgang was geschied van speciaal
onderwijs naar het basisonderwijs.
Dit met gebruikmaking van de
betreffende middelen: hetzij
ambulante begeleiding, hetzij extra
financiële prikkels. Maar dan heb niet
nodig - dat is mijn probleem - het
integratieartikel, waarbij de minister
van alle artikelen van de twee wetten
mag afwijken. Ik wil best integratie
van leerlingen. Ik wil ook best extra
middelen daarvoor beschikbaar
stellen. Maar van alle artikelen van
de wet afwijken is iets anders.

Minister Ritzen: Ik begrijp dat er
geen materieel probleem bestaat bij
de integratiebepaling. Als de heer
Hermes nu stelt dat hij graag had
gehad dat het als één systeem werd
beschouwd, had hij dat misschien
eerder moeten zeggen toen wij
spraken over het streefbeeld. De heer
Franssen heeft natuurlijk groot gelijk
als hij stelt, dat, wanneer je op dat
moment zegt: nee, dat kan niet, je
verplicht bent een tussenfase te
creëren. Je kunt niet het meel in de
mond houden en blazen. Dan heb je
namelijk één systeem. Het is een
kwestie van politieke moed om dan
tegen het speciaal onderwijs te
zeggen, dat het er daar afgaat. Je
kunt niet de ene dag zeggen, dat een
leerling - met middelen - ambulant
moet worden begeleid, terwijl je
weet dat er de andere dag minder
middelen zijn voor het speciaal
onderwijs. Het speciaal onderwijs
moet wel zo blijven bestaan als het
nu is. Ik wil graag de discussie
voeren. Ik vind wel dat wij een beetje
in een kringetje praten. Wij hadden
een rechte lijn afgesproken. Ik heb
goed naar de motie gekeken. Dat

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 486, nr. 22 38



was op dat moment een heel voor
de hand liggende benadering. Nu
komt er een integratiebepaling met
haar beperkingen, namelijk dat je
niet tegelijkertijd ambulante
leerlingen in dezelfde mate onder–
steunt. Aan het eind van de periode
moet je beslissen, of je linksom of
rechtsom gaat; wij gaan of naar het
streefbeeld, öf wij laten het zoals het
nu is öf wij kiezen voor een
tussenvorm.

De heer Hermes (CDA): Misschien
ben ik erg onduidelijk geweest. Ik
wijd het aan mijzelf en ik zal
proberen het nog meer te verduide–
lijken. Als wij voorstander zijn van
meer leerlingen in het regulier
onderwijs en minder in het speciaal
onderwijs, dan heffen wij het
speciaal onderwijs toch nog niet op?
Als wij in het kader van het
streefbeeld bepleiten, dat de richting
van het streefbeeld inhoudt een
terugdringen van het aantal
leerlingen in het speciaal onderwijs,
kan dat op verschillende manieren
gebeuren. Daarvoor hoef je niet per
se een integratiebepaling te hebben.
Ik kan mij voorstellen, dat je in de
problemen komt bij het fuseren van
de scholen. Ik kan mij ook voorstel–
len, dat je met ambulante begelei–
ding of met andere financiële
prikkels kunt bevorderen dat
leerlingen naar het basisonderwijs
gaan. Dan moet er echter wel iets
tegenover staan voor het basisonder–
wijs. Als het basisonderwijs daarvoor
niet op een of andere manier extra
faciliteiten krijgt - hetzij via de
ambulante begeleiding, hetzij via een
regeling zoals collega Nuis die heeft
bedacht - kun je het wel vergeten.
Daarvoor heb ik niet per se een
integratiebepaling nodig. Je kunt
bevorderen dat het aantal leerlingen
teruggaat naar het reguliere
onderwijs als je maar de middelen
erbij geeft voor de basisschool om
het aantrekkelijk te maken. Ik begrijp
niet, in hoeverre ik in strijd ben met
het streefbeeld. Bovendien hebben
wij afgesproken dat wij op bepaalde
zaken niet vooruitlopen. Dat zijn
onder andere de bekostiging en de
modaliteiten waaronder een en
ander straks gestalte moet krijgen.
Als je al begint met gefuseerde
scholen, loop je vooruit op dat
toekomstige beeld en dat kun je
nooit meer terugdraaien. De minister
zegt wel ergens in de stukken, dat
wij het dan weer gaan splitsen, maar
dat zie ik dan niet meer gebeuren.

De heer Nuis (D66): Het defuseren
van een gefuseerde school is een
nog lastiger operatie dan omgekeerd.

De heer Hermes (CDA): Ik hoop
daarmee duidelijk gemaakt te
hebben, dat recht overeind blijft onze
intentie met het streefbeeld en met
het terugdringen van het aantal
leerlingen in het speciaal onderwijs
door hen te plaatsen in het basison–
derwijs. Wij denken daarbij ook aan
bepaalde faciliteiten. Ik zie niet in
waarom daarvoor per se een
integratiebepaling nodig is. Maar
goed, de wetgever beslist. Als een
meerderheid van de Kamer voor de
integratiebepaling is, dan houdt de
CDA-fractie dat niet tegen. Dan gaat
het ook door. Het is dan alleen
verstandig om ervoor te zorgen dat
de schade zoveel mogelijk beperkt
wordt en dat je probeert ervan te
maken wat ervan te maken is. Dit
betekent dat je moet wennen aan het
idee dat de Kamer erbij wordt
betrokken. Dan zijn wij ten minste
van het probleem af dat er iets
gebeurt waarbij de wetgever niet is
betrokken. Dat probleem is dan
opgelost. Gelet op het amendement
van de heer Nuis kan de zaak op een
gegeven moment worden beperkt in
de richting van gedeeltelijke
integratie.

Minister Ritzen: Ik wil niet vooruitlo–
pen op mijn beantwoording, maar ik
meen dat de heer Hermes een
belangrijke politieke uitspraak doet.
Ik weet niet in hoeverre hij dat zo
bedoelt. Ik heb mij goed voorbereid
en alle Handelingen ter zake en
verslagen van mondelinge overleg–
gen met de staatssecretaris erop
nagelezen. Het voorstel dat de
staatssecretaris twee jaar geleden
deed, was om precies deze regeling
tot stand te brengen, met natuurlijk
de bestuurlijke consequenties. Dat
zou betekenen dat die leerlingen er
niet meer zouden zijn in het speciaal
onderwijs. Daarmee zou rekening
moeten worden gehouden in het
speciaal onderwijs. Zo heeft de
staatssecretaris bijna letterlijk het
streefbeeld omschreven. Als
daarover misverstanden bestaan, is
het belangrijk om die op te lossen.
Het betreft hier een belangrijke
aanduiding van de richting van de
kant van de CDA-fractie met
betrekking tot het feitelijke proces.
De vraag is eigenlijk: welke conclusie
verbindt de CDA-fractie eraan als zij
zegt dat leerlingen moeten worden

begeleid in het basisonderwijs en dat
de middelen daarvoor dus ook
moeten gaan naar het basisonder–
wijs. Welke conclusie verbindt zij
daaraan voor het speciaal onderwijs?
Het leidt immers tot minder
leerlingen in het speciaal onderwijs.

De heer Hermes (CDA): Wat zou dat?
Het is toch alleen maar prachtig als
dat aantal terugloopt. Overigens
gebruikt de minister exact de
formulering waarover wij problemen
hadden met de toenmalige staatsse–
cretaris. Er blijft speciaal onderwijs.
De heer Wallage ging naar onze
mening destijds te veel uit van het
idee dat het hele speciaal onderwijs
zou verdwijnen. Er kan worden
gediscussieerd over de term, maar er
stond niet voor niets in de motie dat
er een speciale voorziening zou
moeten blijven. Dat kwam namelijk
omdat het speciaal onderwijs
overeind zou blijven. Je kunt dan
discussiëren over de vraag of het
een functie moet zijn of dat het moet
gaan om een zelfstandige school.
Voor ons ging het erom dat het
speciaal onderwijs zou blijven. Dat
houd ik nog vol. Ik geloof helemaal
niet dat het gehele speciaal
onderwijs van LOM en MLK kan
verdwijnen. Dat zou trouwens in
strijd met de motie zijn. Ik leg nu het
accent op de financiële faciliteiten bij
het basisonderwijs, zodat de
leerlingen daar kunnen worden
opgevangen. De ambulante
begeleiding moet blijven zoals die op
het ogenblik is. Die moet niet
worden omgebouwd in het voorstel
van de minister. Eventueel moet
worden gedacht aan faciliteiten en
regelingen, zoals voorgesteld door
collega Nuis. Dat houdt niet in dat
het speciaal onderwijs dan verdwijnt.
Ik doe daarmee geen geweld aan de
motie. Het standpunt van de
CDA-fractie staat nog steeds
overeind: er blijft speciaal onderwijs.
Ik zie niet welk probleem de minister
heeft.

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter.
Ik heb indertijd de motie ingediend.
Wij hebben toen gesteld: er moet
worden uitgegaan van een speciale
voorziening binnen een samenwer–
kingsverband dan wel ten behoeve
van meer samenwerkingsverbanden.
Het kan ook één speciale voorziening
zijn voor één of meer samenwer–
kingsverbanden. Er is toen bewust
voor deze term gekozen. Als ik het
mij goed herinner, werd in het debat
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van mei 1992 vanuit de fractie van
de heer Nuis gesproken over een
expertisecentrum. Er moest ruimte
worden gecreëerd voor een andere
vorm dan de traditionele school.

De heer Nuis (D66): Het ging om een
dubbelfunctie van die school. Het
was een expertisecentrum. Het zou
echter pas echt een expertisecentrum
zijn als het ook een school was. Maar
wij waren toen hoopvol. Wij dachten
dat het een klein systeem kon
worden metweinig leerlingen. Dan
was er niet per samenwerkingsver–
band zo'n school nodig. De gedachte
was toen steeds: een expertise–
centrum moet, om geen zaak van
abstracte deskundigen te worden,
tegelijk een school worden.
Bovendien dachten wij dat er altijd
leerlmgen zouden zijn die dat nodig
hadden.

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Er wordt nu gediscussi–
eerd over de vraag wat straks de
vorm of het model van die speciale
voorziening zal zijn. Het interesseert
mij wel, maar dat is een andere
discussie. Met een uitspraak
daarover zouden wij wachten tot na
de evaluatie. Het is verstandig om
daar niet op vooruit te lopen, maar ik
geef toe dat alle mogelijke vormen
denkbaar zijn.

Eén ding is duidelijk. De strekking
van de motie is dat speciaal
onderwijs blijft bestaan. Of het nu
gaat over een of meer samenwer–
kingsverbanden, over model A of B,
het speciaal onderwijs blijft bestaan.
Dat hebben wij steeds betoogd Ik
ben het evenwel eens met collega
Nuis, dat expertise alleen maar kan
functioneren als er ook een school is.
Mijn ervaring wijst uit dat dit vooral
het geval is bij andere scholen voor
speciaal onderwijs, met name bij die
voor zintuiglijk gehandicapten.
Daarom hebben wij alles gedaan om
het speciaal onderwijs voor blinden
en slechtzienden overeind te houden.
Dat hebben wij ook bedacht bij
andere voorzieningen in deze sector.
Om werkelijk een expertisecentrum
te kunnen hebben, is het van belang
dat de instellingen overeind blijft.
Gelukkig is dat met bepaalde
maatregelen ook gelukt.

Nu kom ik terug op de discussie
tussen de minister en mij. Ik hoop
dat ik duidelijk ben geweest. De
minister vroeg steeds of er meer
achter zat. Is het voor hem nu
duidelijk wat ik bedoel?

Minister Ritzen: Ja, maar ik ben het
er niet mee eens. Ik zal er in mijn
beantwoording graag op ingaan.

De heer Hermes (CDA): Dat verbaast
mij niks. Ga zo maar door met die
bekostiging! Ga zo maar doorl. Wij
zullen te zijner tijd wel merken hoe
het proces van Weer samen naar
school gaat verlopen, als de
middelen niet op een goede manier
worden ingezet. Daar waarschuw ik
voor.

Bij het onderwijs aan blinden en
doven is de aanpak van de handicap
van de leerlingen duidelijker dan bij
LOM– en MLK-onderwijs. Daarin
heeft de minister gelijk. Ik vind
desalniettemin dat er een groot
verschil is met leerlingen die een
achterstand hebben door omstandig–
heden die niets te maken hebben
met leer– of gedragsmoeilijkheden.
Met dat verschil moet je ook
rekening houden bij het geven van
bepaalde faciliteiten.

Ik heb net gezegd dat ik in
waarschuwende zin zou spreken. Dat
heeft met name betrekking op de
financiering van het onderwijs. Ik
geef toe dat je de middelen op een
gegeven moment moet beperken,
omdat de bomen niet tot in de hemel
groeien. Je zult er altijd voor moeten
zorgen dat de bekostiging beheers–
baar is. Maar voorkom alsjeblieft dat
op een gegeven moment wordt
gezegd: hier heb je een bepaald
bedrag en daarmee red je je maar.
Essentieel is dat bekostiging van het
onderwijs altijd onderbouwd moet
zijn aan de hand van criteria,
parameters of wat dan ook. Anders
wordt het een ramp. Het is nu
bijvoorbeeld al merkbaar in het FBS.
Als wordt gedacht aan een bepaalde
functie, dan wordt gezegd: dat
kunnen de scholen wel zelf bekosti–
gen; zij hebben een formatiebudget–
systeem en daaruit moeten zij het
maar halen. Er wordt niet meer
bekeken of die functie noodzakelijk is
en derhalve ook zou moeten worden
bekostigd. Er wordt niet meer
beoordeeld of de functie nodig of
nuttig is. Nu krijgt men gemakkelijk
het volgende idee: je hebt een
bedrag, je hebt een formatiebudget,
dus schoolbestuur, zoek het maar uit.
Ik vind dat levensgevaarlijk voor de
bekostiging van het onderwijs. Dat is
ook mijn vrees bij de nu aan de orde
zijnde bekostigingssystematiek. Wij
hebben het gezien met de linearise–
ring van het voortgezet onderwijs.
Wat gebeurde er? Er werd alleen

maar een bedrag voor de amanuen–
sis ter beschikking gesteld aan het
HAVO en het VWO. Het MAVO had
geen amanuensis. Plotseling moest
het MAVO echter ook een amanuen–
sis hebben. Dat was terecht, maar er
werd geen extra geld voor ter
beschikking gesteld. Het totaal
beschikbare bedrag voor de
amanuensis van het HAVO en het
VWO werd uitgesmeerd over alle
scholen, zodat alle scholen ineens te
weinig geld hadden voor een
amanuensis. Als zo maar een bedrag
wordt gegeven, als daarbij wordt
gezegd dat het lumpsum-bedrag is
en dat men het verder maar moet
uitzoeken, dan is dat een verkeerde
behandeling van de bekostiging. Dat
is levensgevaarlijk.

Ten slotte vind ik het nogal
merkwaardig - dat typeert de hele
discussie - dat als wordt gevraagd
om een basis voor een scholenge–
meenschap voor basisonderwijs en
speciaa! onderwijs, wordt geant–
woord in de trant van: je zou dat wel
juridisch kunnen regelen - dat staat
in de stukken - maar het hoeft niet,
want wij hebben de integratie–
bepaling. De kwestie van de
scholengemeenschappen binnen het
LOM en het MLK kon nota bene wel
bij wet worden geregeld. Ik vind het
van de gekke dat dit niet via een
wetswijziging tot stand heeft kunnen
komen en dat je de totstandkoming
van een scholengemeenschap voor
basis– en speciaal onderwijs via de
integratiebepaling moet bevorderen.

De heer De Cloe (PvdA): Voorzitter!
Ik dank de minister voor zijn
beantwoording. Ik juich de ontwikke–
lingen met betrekking tot Weer
samen naar school van harte toe.
Ook heb ik halsreikend naar deze wet
uitgekeken. Vandaar nog slechts een
paar kanttekeningen.

Ik vind het een goede zaak, gelet
op de inhoud, dat de minister begon
met te spreken over de basisschool.
Het proces dat wij met Weer samen
naar school hebben ingezet, staat of
valt met voldoende toerusting van de
basisschool. Dat is ook een
belangrijk element in het rapport van
Doornbos. Twee jaar geleden hebben
wij gevraagd naar de randvoorwaar–
den voor de basisschool om dit
proces vorm te kunnen geven. Ik
weet niet of dat de bedoeling van de
minister was, maar ik begrijp het zo
dat hij juist met de basisschool is
begonnen om aan te geven dat de
discussie daarover van groot belang
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is voor de slaagkans van het proces
van Weer samen naar school.

De minister loopt iets te gemakke–
lijk heen over het rapport van prof.
Doornbos door te zeggen dat er al
een boekenkast vol is over dit soort
kwesties. De aanvraag om een
onderzoek van Doornbos had
wellicht wat anders moeten worden
geformuleerd. Dan was daar wellicht
een ander antwoord op gekomen.
Dat valt prof. Doornbos echter niet te
verwijten. Er wordt nu persoonlijk
contact met hem gelegd. Wellicht
kan de ontstane ruis dan worden
weggenomen, want ik vind dat wel
van belang. Ik herhaal nog eens wat
mijns inziens duidelijk uit het rapport
van Doornbos naar voren komt en
wat ook al bleek uit de eerdere
boekwerken van Doornbos en
Stevens: Wat kan de leerkracht van
de basisschool en wat kan het team
aan? Het antwoord daarop is van
groot belang. Wellicht kan die
kwestie worden aangesneden in dat
komende gesprek met Doornbos,
want in het gesprek dat ik nog niet
zo lang geleden met hem heb gehad,
ter voorbereiding van dit MO, kwam
dat aspect ook heel nadrukkelijk naar
voren. Vervolgens horen wij wel van
de minister wat dat betekent.

Het gesteide over de regionale
verwijzingscommissies onderschrijf
ik. De minister gaat akkoord met het
ingediende amendement. Daar ben ik
blij om. Ik ben nog wel benieuwd
hoe hij het geld gaat verdelen tussen
de regionale verwijzingscommissies
en de begeleidingstaak op de
scholen. De minister heeft daarover
nog geen helderheid gegeven. Ik
verwacht dat wanneer er ter zake een
AMvB komt, er tegelijkertijd ook
duidelijkheid is over de financierings–
stroom. Hoewel ik het eens ben met
collega Hermes dat er extra geld
voor nodig is, zie ik dat nog niet zo
een-twee-drie boven water getoverd.
Wanneer er suggesties van de kant
van collega Hermes komen, ben ik er
heel benieuwd naar. Wel vind ik dat
wij moeten oppassen dat wij het te
zeer gaan optuigen terwijl het veel
meer van de scholen zelf moet
komen. Als het goed is, verdient het
zichzelf terug. Ik heb nog geen
reactie gekregen op mijn opmerking
dat waar een regionale verwijzings–
commissie functioneert het aantal
kinderen dat niet doorstroomt naar
het speciaal onderwijs minder is dan
waar geen regionale verwijzings–
commissie functioneert. Ik heb
daarover cijfers genoemd. Waar er

zo een commissie is, stroomt 15%
niet door en waar er geen is 4%. Dus
daar zou winst in moeten zitten die
in het onderwijs moet blijven.

Vervolgens ligt er een amende–
ment over de verplichte aansluiting.
De minister heeft gezegd dat
wanneer je er nu toe besluit het niet
belastend is en dat wanneer er later
toe besloten wordt het als een soort
straf wordt ervaren. Als ik de
minister was zou ik daaruit dan maar
een conclusie trekken. Hij heeft ook
onderschreven dat wat in het
amendement staat logisch voort–
vloeit uit het afgesloten akkoord.
Gelet op de inhoud ervan en de
motivering die ik er bij geef, is het
een perfect amendement.

Er is nogal wat discussie over de
integratiebepaling. Ik heb mij er
voorstander van betoond om wat dat
betreft de scholen weinig beperkin–
gen op te leggen. Daar biijf ik bij,
omdat in de wet voldoende tot
uitdrukking komt dat het alleen maar
kan met volledige instemming. Naar
mijn oordeel kan het nooit zo zijn dat
nu vooruitgelopen wordt op het
streefbeeld, want dat hebben wij nog
niet vastgesteld. Wij hebben
afgesproken dat wij de zaak eerst
gaan evalueren en dan pas tot de
definitieve vaststelling van het
streefbeeld komen.

De heer Nuis (D66): Deze redenering
begrijp ik niet echt. Wij hebben
afgesproken dat wij het nog niet
eens zijn over het streefbeeld.
lemand kan wel zelf een streefbeeld
voor ogen hebben. Daar kan hij wel
degelijk op vooruitlopen. Het is, lijkt
mij, een wat valse redenerïng om te
zeggen: aangezien wij het niet
afgesproken hebben, kun je er niet
op vooruitlopen.

De heer De Cloe (PvdA): Wij als
Kamer waren het ermee eens dat pas
na de evaluatie het streefbeeld
definitief vastgesteld zou worden.

De heer Franssen (VVD): Volgens
mij hebben wij als Kamer afgespro–
ken dat wij een bijgesteld streefbeeld
hebt en. Dat streefbeeld is een
samengestelde verantwoordelijkheid
van scholen voor basisonderwijs en
speciaal onderwijs in een samenwer–
kingsverband waarin een voorziening
voor speciaal onderwijs blijvend zal
zijn opgenomen. De evaluatie zal uit
hebben te maken het antwoord op
de vraag of en, zo ja, hoe en
wanneer dat streefbeeld vorm en

inhoud kan gaan krijgen. Het
belangrijkste zal dan zijn dat de
evaluatie uitkomst biedt over de
vraag hoe groot die voorziening voor
speciaal onderwijs dan zal moeten
zijn...

De heer Nuis (D66): En van welke
aard.

De heer Franssen (WD): ...en van
welke aard in relatie tot de opvang–
capaciteit van het basisonderwijs.

De heer De Cloe (PvdA): Daar ben ik
het volkomen mee eens.

De heer Van der Vlies (SGP): Mag
ik de woorden van de heer De Cloe
als volgt interpreteren? Als zou
blijken dat wij ook op de intussen
afgelegde weg hier of daar terug
zouden moeten, dan zal hij zich daar
ook voor inzetten. Dat is namelijk de
andere kant van de medaille.

De heer De Cloe (PvdA): Natuurlijk,
dat heb ik al gezegd. Wij hebben
alleen een richting afgesproken. Het
hangt ook af van de uitkomst van de
evaluatie. Daarom kan ik het ook zo
makkelijk zeggen. Ik zeg het juist
omdat het niet een vooruitlopen kan
of mag zijn.

De heer Van der Vlies (SGP): Maar
de ontwikkelingen gaan door. Het is
mogelijk dat die ontwikkelingen niet
in te passen of bruikbaar zijn bij
datgene wat dan beslist wordt.

De heer De Cloe (PvdA): Dan
trekken wij daar toch de consequen–
ties uit. Dat is toch een normale
werkwijze.

De heer Van der Vlies (SGP): Ja,
maar de praktijk is wel eens wat
weerbarstiger. Vaak is het dan
blijkbaar bestaande niet zo gauw
meer van het bord te schuiven. Ik
druk mij cru uit. Dat moet overigens
altijd in zorgvuldigheid gebeuren.

De heer De Cloe (PvdA): Akkoord,
maar er zijn genoeg bestaande
situaties die wellicht in strijd zijn met
hetgeen wij zouden wensen. Die
kunnen wij dan toch rechttrekken.
Dat gebeurt ook vaak.

De heer Nuis (D66): Maar als je die
koe een keer over de sloot hebt, laat
die zich niet meer terugduwen.

De heer De Cloe (PvdA): Een koe is,
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wat dat betreft, ook het niet het
meest flexibele beest.

De heer Franssen (VVD): Het hangt
er maar van af waar je de bik
neerzet.

De heer De Cloe (PvdA): Wij hebben
indertijd in die motie gezegd: van
oordeel, dat het streefbeeld de
richting aangeeft. Zo hebben wij het
met z'n allen geformuleerd. Dat
betekent niet dat je het in een vast
keurslijf neerzet. Daar gaat het mij
om. Wij hebben dat keurslijf nog niet
afgesproken, maar wel een richting.
Wij kunnen wel proberen om elkaar
op woorden te vangen, maar het
gaat toch om het volgende. Wij
hebben een richting afgesproken, zo
hebben wij het ook opgeschreven,
maar wij hebben nog geen vast
stramien aangegeven. Als je straks
wat wilt evalueren, dan moet je ook
wat te evalueren hebben. Aan de
hand van de verschillende mogelijk–
heden kun je vaststellen wat
eventueel goed en wat eventueel
slecht is. In die zin zeg ik dat daar de
ruimte voor moet worden gegeven.

Collega Van der Vlies zegt dat de
Experimentenwet daar geschikt voor
is. Ik heb in het eindverslag volstrekt
helder aangegeven dat het mij om
het even zou zijn of het via de
Experimentenwet of eventueel via de
integratiebepaling zou worden
gedaan. Als de weg via de
Experimentenwet te lang duurt en te
omslachtig is, dan kies ik de andere
weg. Daar ben ik vrij pragmatisch in.
In mijn inbreng bij de schriftelijke
voorbereiding wordt het punt van de
Experimentenwet wel degelijk
genoemd. Sommige fracties hebben
in het voorlopig verslag aangegeven
dat de Experimentenwet in dit kader
geen goede weg is. Ik heb helder
aangegeven dat het mij daar niet om
ging. Het ging mij erom dat wij de
bewegingen ruimte moeten geven
om op weg te gaan. Dat is een fraaie
term: samen op weg.

In een samenwerkingsverband
kunnen meer speciale voorzieningen
zitten. Waarom zou in zo'n samen–
werkingsverband die meest
vergaande variant niet kunnen,
terwijl dan toch de voorziening
overeind blijft. Dat is mogelijk, want
in samenwerkingsverbanden zitten
soms meer dan een speciale–
onderwijsschool. Soms zijn het er
wel twee of drie. In zo'n experiment
kan die vergaande vorm wel
plaatsvinden, omdat de voorziening

dan toch recht overeind blijft. Dat
kunnen wij dan beoordelen als de
minister met die aanvragen bij de
Kamer komt. Dat hebben wij immers
voorgesteld in het amendement van
collega Franssen en mij. Als er geen
andere voorzieningen zijn, dan zou je
bij de conclusie van collega Nuis
kunnen komen. Maar als er nog
anderc zijn, doet dat probleem zich
in zo'n regio niet voor.

Voorzitter! Ik heb nog een vraag
gesteld over Zeeuws-Vlaanderen,
maar ik heb het antwoord daarop
gemist. De minister gaf althans een
andere oplossing dan ik met mijn
vraag beoogde. Dat geldt ook voor
het punt van de internaten. Ik heb
het voorbeeld van Capelle aan den
Ussel genoemd. Daardoor loop je
met die groeiproblernatiek, met die
stabilisatie, echt vast. Dat punt wil ik
nog eens bij de minister onder de
aandacht brengen. Wij kunnen wel
mooie stabilisatienormen hanteren,
maar in de praktijk kun je daar per
school mee vastlopen. Dat geldt voor
een groeigemeente en voor zo'n
internaatsituatie. Hoe ga je daarmee
om?

Ik heb niets gehoord over het
handvat dat de minister geboden
werd in het advies van de
stabilisatiewerkgroep van de
onderwijsorganisaties. Ik kan niet
verhelen dat ik daar buitengewoon
blij om ben. Daar werd voorgesteld
om als het fout loopt, niet alleen
regionale verwijzingscommissies in
te stellen, maar ook quotering toe te
passen. Ik heb daar aan deze kant
van de tafel weinig "support" voor
gehoord. Dat doet mij buitengewoon
deugd. Ik heb de minister ook niet
horen bepleiten dat hij er op staat
dat het er in komt. Dat vind ik een
buitengewoon aardig punt. Het
kwam immers doodeenvoudig neer
op het moment van de bevriezings–
maatregel.

Wat voor de fractie van de Partij
van de Arbeid buitengewoon
belangrijk is bij het hele proces van
Weer samen naar school is dat wij
serieus werk maken om de systeem–
scheiding te doorbreken. In de
praktijk van elke dag staan de
scholen op dit punt niet bewust,
maar feitelijk met de rug naar elkaar
toe. Dat komt heel vaak voor. leder
van ons die op schoolbezoek gaat,
komt men door de bank genomen
vaak tegen dat men onvoldoende
van elkaar weet. Het inspectierapport
zegt dat ook. Het is echter een
voorwaarde om het proces te doen

slagen dat men wel voldoende van
elkaar weet.

Men komt dan ook bij het
volgende probleem. De ouders zien
hun kind eindelijk opfleuren omdat
het op een speciaal-onderwijsschool
zit, terwijl het kind niet vooruit kwam
op de basisschool. Die ouders kun je
bijna geen verhaal geven. Die zeggen
al gauw dat het allemaal wel waar
kan zijn, maar dat hun kind
opgeknapt is nu die op, bijvoorbeeld,
een LOM-school zit. Dan moeten wij
maar eens proberen te vertellen dat
dit kind van die school af moet en
terug moet naar de basisschool. De
collega's kennen de verhalen wel.
Toch zal straks het verhaal verteld
moeten worden dat de hulp voor
zo'n kind eerder in de basisschool
gegeven moet worden met meer
faciliteiten. Als de hulp eerder
gegeven wordt, dan is er een veel
grotere kans dat het kind niet
doorstroomt. Aan de strikte
systeemscheiding moeten wij werken
om dit juist te kunnen voorkomen.

Er zijn natuurlijk een heleboel
goede initiatieven. ik kan alleen maar
melden dat wij de voorlopers van het
proces van Weer samen naar school
van harte steunen. Dat zijn de
mensen die het proces nu en straks
de ruimte moeten geven om een
beter systeem tot stand te brengen.
Juist die voorlopers hebben wij
daarbij hard nodig. Wij kunnen een
en ander niet alleen in wetteiijke
regelingen gieten, het zal in de
praktijk tot stand moeten komen.

De heer Franssen (WD): Mijnheer
de voorzitter! Ik sluit mij aan bij de
worden van dank aan de minister
voor de beantwoording. Ik begin met
de vragen waarop ik bij mijn weten
geen antwoord heb gekregen.

In de allereerste plaats is dat de
vraag om de verdichtings–
problematiek in het speciaal
onderwijs in kaart te brengen. Die
problematiek ontstaat als het
streefbeeld zou kunnen worden
gerealiseerd. Dat in kaart brengen
zou tegelijkertijd gepaard moeten
gaan met het in beeld brengen van
wat de betekenis is als men zegt dat
aan beide kanten van het systeem
van primair onderwijs activiteiten en
aanpassingen vereist zijn. Daarmee
is voor wat betreft het speciaal
onderwijs de uitspraak gedaan dat
die voorziening voor speciaal
onderwijs zich zal moeten ontwikke–
len tot een orthopedagogisch
instituut. Daarin moet niet alleen
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onderwijs worden gegeven, maar
daarin moet ook de deskundigheid
aanwezig zijn om in de richting van
het basisonderwijs op te kunnen
treden om adviezen te geven en
gespecialiseerde zorg te kunnen
bieden. In die richting moet het
speciaal onderwijs zich nadrukkelijk
ontwikkelen. Dan is de relatie naar
de verdichtingsproblematiek gauw
gelegd.

Ik heb geen reactie van de
minister gehoord op mijn vraag
inzake de problematiek van de
allochtone leerlingen in het MLK. Dat
punt is te zorglijk om eraan voorbij
te gaan.

Minister Ritzen: Ik heb daarover
uitvoerig gesproken. Wellicht was de
heer Franssen er op dat moment
niet. Ik wil het graag herhalen.

De heer Franssen (VVD): Graag.
Voorzitter. Ik kom te spreken over

de problematiek van de opleidingen.
Ik wil op korte termijn spreken over
wat er moet gebeuren op de PABO
en de opleidingen speciaal onder–
wijs. Er is sprake van een tweeslag–
benadering. Wij voeren die discussie
al te lang, zonder dat conclusies
worden getrokken.

Het laatste punt betreft het werken
aan de kant van het basisonderwijs
om aanpassingen door te voeren om
het basisonderwijs te laten zijn, wat
het krachtens de wet moet zijn. De
minister heeft gelijk met zijn stelling,
dat in boekenkasten centimeters
dikke geschriften aanwezig zijn over
de vraag hoe het zou moeten. Het is
voor mij de vraag, of wij op zo'n
nieuw geschrift zitten te wachten.
Met gebruikmaking van al die kennis,
die is opgeslagen in die centimeters
dikke geschriften dient in een
werkdocument, een actieplan
operationeel te worden gemaakt wat
van die basisschool wordt verwacht.
Er moet iets op papier worden gezet,
dat bezielend is en praktisch
herkenbaar wordt voor de onderwijs–
gevenden. Ik denk aan groeperings–
vormen, werkvormen, orthodidacti–
sche aanpak, specifieke vormen van
remediale hulp. Met inbegrip van de
uitgangspunten van de Wet
basisonderwijs, individualisering en
differentiatie moet men de uitdaging
van Weer samen naar school
aanpakken. Als zo'n stuk op tafel ligt,
dan heeft de minister iets om een
nieuwe toernee te beginnen, want
dan heeft hij iets wervends voor de
mensen.

Vervolgens komt de vraag aan de
orde, wat het in termen van geld
betekent. Natuurlijk weten wij dat de
groepsgrootte in het basisonderwijs
gemiddeld genomen naar internatio–
nale maatstaven in Nederland de
toets der kritiek goed kan doorstaan.
Door de wijze, waarop een en ander
in ons bestel vorm heeft gekregen,
kan de groepsgrootte van plaats tot
plaats nogal verschillen, ook omdat
wij met het systeem van de gewogen
leerling werken. Het is voor mij de
vraag, of je met dat in het achter–
hoofd kunt blijven zeggen: er zijn
geen extra middelen nodig. Als
duidelijk operationeel wordt
gemaakt, wat het betekent praktisch
basisschool te zijn, met de Wet
basisonderwijs in de hand, aange–
vuld met de doelstellingen van Weer
samen naar school - een specificatie
van wat de Wet basisonderwijs in
essentie is - moet worden gekeken
naar de vraag of dit met toepassing
van groeperingsvormen en werkme–
thodieken met de bestaande
middelen mogelijk is. Prof. Doornbos
verzet zich zeer sterk tegen het beeld,
dat over zijn advies is opgeroepen.
Alsof hij zou hebben gezegd, dat er 2
mld. voor nodig is. Ik blijf buiten die
discussie. Ik weet wel, dat de
commissie Evaluatie basisonderwijs
een bedrag in de mond heeft
genomen, dat een eerdere kans van
realisatie heeft - ook door de
beperkingen die zijn aangebracht -
dan het bedrag van 2 mld. Wij weten
met elkaar dat, hoe goed de wil ook
zou zijn, dat bedrag nooit bij elkaar
te schrapen is.

Voorzitter. Ik vind dat de discussie
een foute kant opgaat wanneer
wordt gezegd dat het niet anders kan
dan met extra middelen. Echter, als
met de operationalisering wordt
begonnen, moet de politieke
bereidheid er zijn om, gelet op die
invullmg In de praktijk, er extra geld
bij te leggen. Wellicht zal dit pijnlijke
beslissingen vergen, óók in relatie
met de begroting van Onderwijs en
Wetenschappen. Misschien valt het
mee als echt duidelijk kan worden
gemaakt hoe die opbrengst van
"toerusting en bereikbaarheid" van
100 tot 200 mln. ontstaat en kan
worden ingezet. Heel vaak geldt in
dergelijke situaties dat in macro–
budgettaire zin middelen worden
gevonden zonder dat de mensen in
de praktijk zien wat er met dat geld
daadwerkelijk gebeurt. Het is een
uitdaging om dit tijdens die tournee
inzichtelijk te maken.

Ik zou de minister het volgende
willen vragen: leg onze commissie
en, nadien, het onderwijsveld een
concrete handleiding voor operatio–
neel basisonderwijs, inclusief de
opdracht in het kader van Weer
samen naar school voor. Voorzitter.
Wat mij betreft behoeft daarbij niet
direct de buidel te rinkelen. Echter,
ais wij hiermee aan de bak gaan,
moet de politiek bereid zijn om boter
bij de vis te geven als inderdaad
objectief wordt aangetoond dat het
niet dan met extra middelen kan. Als
de politiek daartoe bereid is, mogen
wij ook van de mensen een reële
inzet verlangen. Ik hoop dat de
minister de gevraagde toezegging
kan doen. Wat mij betreft kan hij een
en ander ook in zijn demissionaire
status gaan verrichten.

De heer Nuis (D66): Mijnheer de
voorzitter! Ook ik dank de minister
voor zijn antwoorden, in het
bijzonder voor zijn woorden, gewijd
aan de problematiek waarvoor hij het
woord "codecisie" gebruikte. Ik doel
op het leggen van de prikkels aan de
twee kanten van de nog bestaande
scheidslijn. Ik heb in dit verband
vooral gedacht aan een verwijzings–
commissie die niet alleen beslissin–
gen neemt over de toedeling van
kinderen maar daarmee ook, tot op
zekere hoogte, over de toedeling van
middelen. Uit het betoog van de heer
Hermes over de ambulante
begeleiding heb ik begrepen dat hij
het model daarvoor aanvoert als een
model dat in dit kader ook op een
andere wijze zou kunnen worden
toegepast. Ik neem aan dat de
minister dit aspect in déze zin zal
betrekken bij de nadere gedachten–
vorming die hij heeft toegezegd. Ik
ben er blij mee dat hieraan verder
wordt gewerkt. Het is ook mijn
mening dat het succes van de hele
Weer samen naar school-operatie
voor een belangrijk gedeelte
afhankelijk is van het antwoord op
de vraag of hier nieuwe wegen
kunnen worden gevonden. Ik denk
ook dat juist daar experimenten op
hun plaats zijn en dat wij in dit
opzicht bij de evaluatie zullen kunnen
nagaan of het ons lukt of niet. Dat is
in die situatie veel méér het geval
dan bij incidentele zaken, zoals
fusies.

Voorzitter. Ik zal geen vragen
herhalen die al door collega's zijn
gesteld. Wèl wil ik nog even ingaan
op mijn eigen amendement maar het
is wat jammer dat de twee leden van
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de commissie tot wie ik mij in het
bijzonder zou willen richten, nu
beiden afwezig zijn. Dat brengt mij in
een lastig parket.

De voorzitter: Wij zouden dat
amendement straks even bij de
artikelsgewijze behandeling aan de
orde kunnen stellen.

De heer Nuis (D66): Ik heb begrepen
dat er geen sprake is van een
artikelsgewijze behandeling, zulks
overeenkomstig uw eigen voorstel.
Tot nu toe hebben wij alle zaken die
bij de artikelsgewijze behandeling
aan de orde zouden kunnen komen,
al bij onze beschouwingen betrok–
ken. Dat biedt dus geen oplossing.

De voorzitter: Als u nog even wat te
zeggen hebt, gaan wij de bedoelde
twee leden opzoeken.

De heer Nuis (D66): Eén is genoeg
en ik zie nu dat de heer De Cloe is
teruggekeerd. Ik wil meer in het
bijzonder het woord tot hem richten.
Ik had gezegd dat ik nog een enkele
opmerking over mijn amendement
wilde maken, en in de eerste plaats
wil ik iets zeggen dat ik tijdens de
indringende ondervraging door de
heer De Cloe vergeten ben, terwijl ik
dat wel van plan was te zeggen. Ik
heb er in eerste termijn met grote
blijdschap kennis van genomen dat
sommige collega's voorstander van
een snelle herziening van de
experimentenwet zijn. Ik had het ook
al met vreugde opgemerkt bij de
schriftelijke voorbereiding en ik heb
bij verschillende gelegenheden al
naar voren gebracht dat ik denk dat
het heel goed is om die wet snel te
herzien. Ik ben dan ook blij dat er
zich een politieke meerderheid voor
aftekent.

De heer De Cloe vroeg zich af of ik
hiermee de speciale gevallen als
Opsterland helemaal zou willen
uitsluiten. Mij dunkt, als wij de
experimentenwet snel kunnen
wijzigen, is er geen enkele reden om
dat te doen. Wellicht zal hij zich
afvragen waarom ik die gevallen dan
niet in de integratiebepaling
opgenomen zou willen zien. Het
antwoord is dat ik dat niet wil omdat
ze dan in een andere context
terechtkomen. Als je deze mogelijk–
heid in de experimentenwet
opneemt, dan is het duidelijk. Dan
gaat het om een gemotiveerd
experiment dat om een bepaalde
reden wördt uitgevoerd. De zaak

blijft dan ook beperkt tot dat
experiment. Zetten wij deze
mogelijkheid in haar scherpste vorm
- daarbij gaat het dan om een
complete fusie, om het compleet
opgaan van de ene school in de
andere - in de experimentenwet, dan
kan daaruit een soort trek van alle
koeien over de sloot voortkomen. Er
zou daardoor het idee kunnen
postvatten dat het de aangewezen
weg is, terwijl dat nu juist niet zo is,
omdat er grote bezwaren tegen zijn.
Die zal ik nu niet herhalen, want ze
zijn al ruimschoots naar voren
gebracht, ook door de Raad van
State. Daarom denk ik dat het niet
goed is om die gevallen in de
integratiebepaling op te nemen. En
dan praat ik nog steeds uitsluitend
over de gevallen waarin een school
verdwijnt. In elk geval hebben wij
dan niets meer om dit tegen te gaan.
Behalve als mijn amendement wordt
aanvaard, zo zegt de heer De Cloe,
want dan komt de zaak bij de Kamer
terug. Maar als zich zaken voordoen
die wij nu al niet wenselijk vinden
omdat wij het streefbeeld nog niet
hebben bepaald, dan is het wel zo
netjes om dat meteen maar in de
wet duidelijk te maken, want anders
geven wij achteraf alsnog aan dat wij
het er niet mee eens zijn. Als je zo'n
situatie kunt vermijden, is dat
misschien wel het beste.

De minister heeft geprobeerd om
mij over de streep te trekken bij een
onderwerp waarbij ik net zo goed
zou kunnen proberen om hem over
de streep te trekken. Ik zie nu af van
sloten. De minister zei dat het geval
waarom het gaat, volledige fusie,
eigenlijk buitengewoon onwaar–
schijnlijk is, omdat de school er
nauwelijks voordeel van heeft. De
minder vergaande vormen zijn veel
aantrekkelijker, aldus de minister, dus
het zal wel helemaal niet voorkomen.
Maar als dat zo is, is er natuurlijk ook
heel weinig reden om deze mogelijk–
heid in de wet op te nemen. Dan
zouden wij dat net zo goed niet
kunnen doen, vooral omdat er nog
een extra reden is: de weerstand die
met name deze vorm van integratie
opwekt. Ik vraag de minister dan ook
of hij zich niet over de streep zou
willen laten trekken.

De heer De Cloe (PvdA): Ik wil hier
even een vraag over stellen, want ik
ben best bereid over bepaalde
dingen na te denken. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik niet zoveel weerstand
heb geproefd, behalve bij de Raad

van State. Maar die heeft niet zozeer
te maken met de integratie op
zichzelf, als wel met de manier
waarop daar vorm aan is gegeven.
Doelt u op weerstand bij het veld, of
elders?

De heer Nuis (D66): De heren
Hermes en Van der Vlies hebben
juist tegen die kant van de integratie–
bepaling bezwaar gemaakt.
Trouwens, ik voel ook enige
weerstand, want ik denk dat deze
bepaling een trek zou kunnen
veroorzaken in een richting waarbij
wij op z'n minst nog niet weten of
wij die juist vinden. Nogmaals, het is
theoretisch mogelijk om bij een
dergelijke fusie, waarbij een school
voor speciaa! onderwijs geheel is
opgegaan in een basisschool, de
zaak terug te draaien, maar dat lijkt
mij eerlijk gezegd een buitengewoon
ingewikkelde operatie. Dus als wij
die op een redelijke manier kunnen
voorkomen, namelijk door inhoude–
lijk hetzelfde te bewerkstelligen
zonder tot zo'n complete fusie te
komen, dan is dat beter.

Collega Van der Vlies heeft mij
gevraagd: je haalt het scherpste
kantje eraf, waarom niet het mes
helemaal van tafel gehaald? Dat zal
duideiijk zijn. Ik ben namelijk ook van
mening dat er een zo groot
mogelijke ruimte moet zijn voor
experimenten, en wel om het zo
goed mogelijk te laten werken. Ik wil
er ook alleen dat afhalen waarvan de
nadelen sterker wegen dan de
voordelen.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ook ik zeg de minister
graag dank voor zijn beantwoording.

De SGP-fractie heeft het proces
van Weer samen naar school steeds
gesteund. Dat weet de minister ook.
Daarbij houden wij heel uitdrukkelijk
voor ogen dat er in de uiteindelijke
structuur sprake zal zijn van
tweepoligheid. Wat ons betreft, is dit
de hoogstwaarschijnlijke uitkomst
van het proces.

De minister kan mijn inbreng in
eerste termijn als volgt hebben
opgevat. De SGP-fractie wil
überhaupt geen veranderingen en
wil alles houden bij wat het is,
behalve een herschikking van
leerlingentallen en –stromen. Maar zo
mag de minister mijn inbreng te
enenmale niet opvatten. Er zijn
inhoudelijke en bestuurlijke
overwegingen die mij ook ingeven
om positief tegen het hele proces
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aan te kijken. Het gaat eerder om de
te volgen route en de te kiezen
instrumenten. Daarover zijn de
minister en ik nog in discussie.

Ik geef mijn perceptie van de
discussie tot nu toe in de Kamer. Een
kern daarvan is voor mij dat wij
opteerden voor de ontwikkelingen
van onderaf, uiteraard gestuurd. Ik
ga ermee akkoord als dat gebeurt via
incentives. Men moet bovendien niet
worden vastgeprikt op welke
blauwdruk dan ook. Wij beraden ons
namelijk nog over hetgeen wij
uiteindelijk willen bereiken. Daarvoor
hebben wij de ervaringen, opgedaan
in de praktijk, nodig.

Dit was dan ook de achtergrond
van mijn inbreng in eerste termijn
over het onderhavige wetsvoorstel.
Ik herhaal: ontwikkelingen van
onderaf, maximale kans, niet te veel
verplichtingen en niet te veel
regulering waar dat met het oog op
de ontwikkelingen nog niet echt
nodig is.

Omwille van de tijd ga ik voorbij
aan enkele zaken die weliswaar
uiterst relevant zijn, maar waarover
de minister en ik minder in discussie
zijn. Wel ga ik nog in op het
kernpunt van de verplichting tot
aansluiting bij een samenwerkings–
verband. Voor zover mij bekend, gaat
het nog slechts om een zeer beperkt
aantal scholen. Is de weg van
overreding niet te verkiezen boven
de stok achter de deur voor de
enkeling? Ik vind verplichting een
zwaar middel. De verplichting is
evenwel gemotiveerd. Er zijn heel
veel argumenten te bedenken voor
aansluiting bij een samenwerkings–
verband. Daarover bestaat ook geen
misverstand. Maar gezien de
verhouding van doel en middel heb
ik mij verzet tegen die verplichting.
Helaas moet de wetgevende macht
in ons staatsbestel vaak overgaan tot
het formuleren van een verplichting.
Maar dit gebeurt pas, als daartoe
gewichtige redenen zijn. Welnu,
tegen deze achtergrond moet mijn
inbreng in eerste termijn gezien
worden.

Ik heb begrepen dat de mening
van de minister is: toch maar doen;
beter nu dan wanneer het straks echt
nodig blijkt te zijn vanwege het
boemaneffect. Maar er blijft een punt
liggen. Ik heb overigens een
amendement ingediend dat
overeenkomt met de argumenten
van de heer Hermes.

Ik meen dat ik vanmorgen mijn
argumenten tegen het integratie–

artikel helder heb opgesomd. Ze
waren niet nieuw; ze waren al eerder
uitgewisseld. Wat mij betreft, blijft er
een behoorlijk punt liggen. Een
experimentenwet heeft ook de
voorkeur van de SGP-fractie. De heer
Nuis heeft zijn mening daarover nog
eens kleurrijk gegeven. Hij heeft de
CDA-fractie en de SGP-fractie daarbij
een enkele keer aangeroepen. Ik heb
mij daar niet tegen verzet, want
daarover zijn wij het met elkaar eens.
Ik hoef het dus niet te herhalen. Ik
erken dat de amendementen van de
VVD en de Partij van de Arbeid, die
naar ik verwacht de eindstreep halen,
een verbetering van de wettekst zijn.

Laten wij eerlijk zijn: het instru–
ment van de regionale verwijzings–
commissie is vrij laat in de discussie
gekomen in de zin dat het in de wet
opgenomen wordt. Natuurlijk is het
als instrument wel eerder afgewo–
gen, maar toen was de conclusie,
redelijk breed gedragen, dat het
zonder dit instrument beter is. Na het
overleg over de stabilisatie is de
minister in de cesuur van de
maanden februari en maart
omgegaan. In de nota naar aanlei–
ding van het eindverslag, van 8
maart, schrijft hij dat hij niet van
plan is, een nota van wijziging in te
dienen, hoewel hem het verzoek
hiertoe van twee fracties had bereikt,
alvorens met de Kamer over deze
materie van gedachten te hebben
gewisseld. Als er voldoende
draagvlak zou zijn, was hij er echter
toe bereid. Zo heeft hij zich ook
vandaag uitgedrukt. Ik heb vanmor–
gen echter de eerdere houding van
de minister geprezen. Laten wij er
nog niet aan beginnen. Laat
afspraken op dit punt toch afspraken
zijn.

Waarom hecht ik hier zo aan? Dit
wetsontwerp is aan de inspraak
voorgelegd. Ik heb tussen eerste en
tweede termijn nog even wat
commentaren gelezen, bijvoorbeeld
van kleine richtingen, die er tot voor
kort rekening mee konden houden
dat de regionale verwijzings–
commissie er niet zou komen. Dat
was immers het beeld dat tot voor
kort door de minister verdedigd
werd. Zij hebben hun inspraak en
commentaar dus ook niet daarop
gericht. Bij kleine richtingen denk ik
ook aan de landelijk werkende
schoolbegeleidingsdiensten,
waarover wij bij interruptie hebben
gesproken.

Mag ik het als volgt verstaan? Er is
straks een regionale commissie. Er is

op een school een probleem met een
leerling. Dit geval wordt bij de
regionale commissie aangemeld.
Deskundigen kijken ernaar. Of zij
onafhankelijk zijn, moet nog maar
blijken, want er is een verbinding
tussen de regionaal werkende
schoolbegeleidingsdienst, zeker
wanneer er één per regio werkzaam
is, en de regionale verwijzings–
commissie. Ik ga ervan uit dat een
deskundige ertoe in staat is, zich dan
toch onafhankelijk op te stellen en
tot een eerlijke afweging te komen,
die ik overïgens ook respecteer. Dan
zijn er een paar mogelijkheden. Het
kind moet toch blijven op de school
waar het nu is, maar dan moet het
zus of zo worden aangepakt. Er kan
ook naar een schoolsoort worden
verwezen. Dit advies komt terug bij
de school die aflevert, en bij de
ouders. Zij zoeken binnen die
schoolsoort een school van de
verlangde richting. Deze school kan
buiten de desbetreffende regio staan.
Ik hecht eraan, het concreet samen te
vatten, opdat er geen misverstand
over ontstaat. Voor de landelijk
werkende diensten hoeft er geen
probleem te zijn, want zij zullen hun
clientèle vinden, wat ik niet
exploitatief bedoel. Ook de scholen
en de ouders kunnen er waarschijn–
lijk verder mee komen.

Ik heb nog eens naar het
amendement van de leden De Cloe
en Franssen gekeken, in het
bijzonder naar het voorgestelde
artikel 32a, zevende lid. Laat er nu
een regio zijn waar meer dan een
schoolbegeleidingsdienst werkzaam
is. Dan verplicht dit amendement de
minister ertoe, de desbetreffende
schoolbegeleidingsdiensten te horen
over het plaatje in die regio. Ik ga er
maar even van uit dat het amende–
ment de eindstreep haalt. Impliceert
dit dat de minister, voordat er
regionale verwijzingscommissies
komen, ook de landelijk werkende
schoolbegeleidingsdiensten zal horen
wanneer zij in de desbetreffende
regio werkzaam zijn? Dat lijkt mij de
geest van deze wetstekst te zijn. Heel
concreet vraag ik de minister dan
ook of hij, voordat hij tot erkenning
van een regionale verwijzings–
commissie voor een betreffende
regio komt, de landelijk werkende
diensten, zodra werkzaam in die
regio, zal hebben gehoord.

Dan is er nog het aspect van:
horen, dat kun je doen, maar daarna
ga je over tot de orde van de dag en
doe je net alsof je niets hebt
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gehoord. Nu, dat is mijn inzet
natuurlijk niet. Er zou de minister
derhalve iets aan gelegen moeten
zijn.

Ik wil mijn woorden niet zo
geïnterpreteerd zien worden, dat
landelijk werkende diensten alles
kunnen blokkeren. Dat is mijn
intentie niet; dat moet helder zijn.
Maar ik wil wel dat die landelijk
werkende diensten, zodra actief in
een betreffende regio, in dat hele
gebeuren meedraaien en ten minste
worden gehoord. Dat lijkt mij de
geest te zijn van lid 7 van artikel 32a.
Ik zou uitdrukkelijk willen vragen of
de minister dat overleg wil toezeg–
gen, want dat zou mij een beetje
verder helpen; dit zal de minister van
mij begrepen hebben. Hiermee wil ik
overigens nog niet gezegd hebben,
dat het amendement mijn steun zal
krijgen, want ik heb, zoals ik
vanmorgen al bij interruptie heb
gezegd, ook nog wel enkele andere
overwegingen.

Ten slotte, voorzitter, kom ik bij de
bekostiging. Daarover is door
collega's het een en ander gezegd. In
feitelijke zin mag ik mij daar wel bij
aansluiten, zo denk ik. Ik zou nog
eens een streep willen zetten onder
de kwestie van de deskundigheids–
bevordering in het basisonderwijs.
Daarover hebben allen gesproken,
maar het werd nogal pregnant
geformuleerd door collega Franssen
in zijn eerste termijn. Ik denk
inderdaad dat deze deskundigheids–
bevordering een conditio sine qua
non is voor het hele proces.

Minister Ritzen: Mijnheer de
voorzitter! Ik begin met wederom
dank uit te spreken aan de woord–
voerders, waarbij ik tevens mijn
verontschuldiging uitspreek voor het
feit dat ik een aantal punten, door
mij als wat kleinere punten
beschouwd, niet heb meegenomen
bij de beantwoording in eerste
termijn.

Vervolgens wil ik een bijzonder
woord van dank uitspreken aan het
adres van de heer Hermes. De heer
Hermes heeft aangegeven wat ik mij
al eerder realiseerde, namelijk dat hij
hier waarschijnlijk voor de laatste
keer in een mondeling overleg
spreekt. Dat vind ik jammer in heel
veel opzichten. Ik vind het in de
eerste plaats buitengewoon jammer,
omdat ik had gehoopt dat wij nog
meerdere overleggen zouden kunnen
hebben. In de tweede plaats vind ik
het jammër, voorzitter - als u mij

toestaat het te zeggen, want dit is
niet de gelegenheid en ik wil graag
nog andere gelegenheden benutten
of creëren om dit nog eens tegen de
heer Hermes te zeggen - omdat ik de
heer Hermes steeds buitengewoon
heb gewaardeerd. Dat klinkt
sommigen die dit horen, op z'n
minst misschien een beetje
paradoxaal in de oren, omdat de
heer Hermes niet degene was die
zich vanaf het begin altijd voluit
stelde achter de bewindspersonen
van Onderwijs. Daar waar de heer
Hermes echter kritisch het beleid
volgde, heb ik dit op de eerste plaats
steeds ervaren als iets dat ik kon zien
in een lange-termijnperspectief. Ik
realiseerde mij daarbij dat het hierbij
vaak niet zozeer ging om
partijgenootschappelijke aspecten,
omdat ik weet hoe kritisch hij ook de
vorige bewindslieden van Onderwljs
steeds heeft bejegend.

Voorts heb ik heel veel waardering
voor de heer Hermes, omdat hij
steeds spreekt vanuit een buitenge–
woon grote betrokkenheid bij het
onderwijs, bij de kinderen in het
onderwijs en bij al datgene wat in
het onderwijs plaatsvindt. Ik vind dat
meningsverschillen die dan nog naar
voren komen, reële meningsverschil–
len zijn, waarover je ook graag in de
slag wilt gaan. Ik heb derhalve
buitengewoon veel waardering voor
de heer Hermes, hoewel er tegelijker–
tijd ook nu weer een aantal punten
van verschil van inzicht zijn, maar
dat laat de waardering onvermin–
derd.

Voorzitter! Over de regionale
commissies - als ik misschien daar
ook het punt van verschil mag
markeren - merk ik het volgende op.
De heer Hermes heeft ook hier weer
gelijk, maar niet het volle gelijk. Er is
het gelijk in die zin dat wat hij
signaleert, één aspect is. Het gaat
dan om de afweging tussen dat ene
aspect en een ander aspect. Wanneer
regionale commissies worden
bekostigd zoals dat nu het geval was,
zit daar ook een groot nadeel aan, te
weten het nadeel van de prikkel:
alleen maar bekostigd, waar het nu
betreft de commissies voor
onderzoek en begeleiding, als er
wordt doorverwezen. Dat is een
prikkel die leidt in een bepaalde
richting. Je kunt voorstellen, te
bekostigen op basis van onderzoe–
ken. Ook dat heeft weer een eigen
prikkel. Daarom lijkt bekostiging op
basis van het aantal leerlingen een
neutrale bekostiging. Wanneer je dit

doet per school, is het wat ongelukki–
ger dan wanneer je het doet per
regio omdat daar sprake is van een
veel grotere vereveningequalisatie.
De veronderstelling a priori dat
regio's zo sterk zouden verschillen,
dat verschillen in bekostiging
noodzakelijk zijn vanwege differentia–
ties in leerlingen basisonderwijs, wil
ik niet uitsluiten. Ik vind dat iets dat
in de verdere fases steeds moet
worden bezien. Wij zoeken daarbij
naar objectieve criteria, dus niet naar
endogene criteria die voortkomen
vanuit bepaalde verwijzingspatronen.
Ik zou graag de stelling willen
verdedigen, zoals die uit de
amendementen naar voren komt. Dat
betekent dus aansluitend bij de
bekostigingsvoorstellen voor de
commissies van onderzoek en
begeleiding, namelijk bekostigen op
basis van aantallen basisschool–
leerlingen. Laten wij daarbij echter
de vinger aan de pols houden en
bekijken, in hoeverre op basis van
objectieve criteria daaraan op den
duur verbijzonderingen moeten
worden toegevoegd.

De heer Hermes (CDA): Ik begnjp
best dat de minister problemen heeft
bij de bekostiging als op een
gegeven moment de prikkels weg
zijn. Dan ioop je het risico dat het
niet beheersbaar wordt. Ik heb het
idee dat daarvoor een andere
methode gevonden kan worden. Een
van mijn redenen om ook te kiezen
voor regionale verwijzings–
commissies is, dat die commissies
onafhankelijker, op afstand, zullen
gaan werken. Dat is namelijk een
andere positie, dan wanneer je er op
een gegeven moment belang bij
hebt. Ik heb het idee dat het bij die
regionale verwijzingscommissies
makkelijker is te zeggen, dat je
bekostigt naar rato van het aantal
onderzoeken. Welk bezwaar bestaat
daartegen?

Minister Ritzen: Het bezwaar is dat
de mate waarin er onderzoeken tot
stand komen, mede kan worden
bepaald door de commissie. Ik
spreek uit eigen ervaring. Het gaat
om de schoolbegeleidingsdienst. Die
komt regelmatig op scholen en die
vervult daarin, in interactie met die
scholen, een rol. Ik ga ervan uit, dat
mensen steeds die onderwijskundige
aspecten vooropstellen. Nogmaals, ik
vind dat er in ons onderwijs sprake
is van een grote mate van idealisme.
Ik vind echter ook, dat je de kat niet
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op het spek moet binden. Je moet
proberen daarin bepaalde afgrenzin–
gen te bereiken.

Waarom a priori de veronderstel–
ling dat er zulke grote verschillen
bestaan tussen de 60 regio's ten
aanzien van de kinderen die daar
wonen? Als die er zouden bestaan,
zou zich dat ook op andere punten
moeten uiten. Misschien kun je in
plaats van het criterium basisschool–
leerlingen, het criterium gewogen
basisschoolleerlingen gebruiken of
iets anders. Dat was ook mijn
gedachte bij verdere vereveningen
en de potentiële problemen die zich
daarbij voordoen. Je moet daarvoor
een objectieve maatstaf zoeken. Ik
zou nu willen blijven uitgaan van
aantallen. Wij houden de vinger aan
de pols en komen eventueel tot
bijstellingen en aanscherpingen op
basis van gebleken problemen.

De heer Hermes (CDA): Als u tot een
regeling komt, neem ik aan dat u te
zijner tijd nog met de Kamer overleg
pleegt?

Minister Ritzen: Voorzitter! Ik wil
geen gelegenheid missen om met de
Kamer hierover van gedachten te
wisselen, zo zei hij wat uitdagend!

Het tweede punt van de heer
Hermes heb ik inderdaad zelf
uitgelokt, omdat ik het buitengewoon
belangrijk vind vast te stellen dat wij
tussen nu en 1997 nog verder met
elkaar aan de slag gaan. Dat is de
vraag, hoe wij, na hetgeen er nu
reeds ligt, verder vorm geven aan
het proces Weer samen naar school.
Ook op dit punt sluit ik mij in eerste
instantie aan bij de gedachten die
naar voren zijn gebracht, ook over de
bekostiging van de basisschool. In
het proces naar de startwet toe
vonden wij het lastig om veel verder
te gaan dan de integratiebepaling.
Maar wat de geachte afgevaardigden
naar voren hebben gebracht over de
bekostiging van de basisschool wil ik
graag proberen verder te ontwikke–
len. Dan denk ik aan verdere
voorstellen en gedachtenlijnen. Er is
dan wel een inhoudelijk punt van
betrokkenheid, een punt waarop ik
afwijk van hetgeen de heer Hermes
naar voren heeft gebracht. Ik wil dit
graag als een voorlopige conclusie
zien. Het budget voor "Toerusting en
bereikbaarheid" bedraagt tussen de
100 en 200 mln. Dat budget kan heel
goed worden gebruikt als een
voorfinancieringsbudget. Dat is, als
het ware, ook in de tijd te schakelen.

De huidige bekostiging van het
basisonderwijs was internationaal
gezien per leerlmg slecht. Dat is
echter grotendeels ingelopen met de
lerarensalarissen. Bij "Education at a
glance" was het merkwaardige dat
de groepsgrootte relatief klein was,
maar dat de uitgaven per leerling
relatief laag waren. Dat is strijdig
met elkaar, want kleine groeps–
grootten betekenen hoge uitgaven.
Onze leraren waren dus niet goed
betaald. Maar met die 1 mld. extra is
een behoorlijke sprong gemaakt. Ik
wil niet zeggen dat wij daarmee
ineens boven het gemiddelde uit
stijgen, maar er is wel een behoor–
lijke sprong gemaakt. Vanuit mijn
verantwoordelijkheid voor de
onderwijsbegroting in de breedte zeg
ik dat er geen reden is tot zorg.
Gisteren voerden wij een mondeling
overleg over het beroepsonderwijs.
Dat is echt iets waar structureel geld
bij moet. Dat hebben wij gisteren
vastgesteld. Als je prioriteiten stelt,
moet je ook bereid zijn om te zeggen
wat op dit moment goed is
bekostigd. Ik wil op dit moment niet
zeggen: voor de eeuwigheid. Op dit
moment moeten wij in eerste
instantie uitgaan van de huidige
middelen. Die bevatten een extra
buffer, waarvoor de commissie
evaluatie basisschool een bedrag
heeft voorgesteld.

De heer Franssen (VVD) Het gaat in
dit geval om de 100 a 200 mln. Is dat
bedrag al niet eerder uitgegeven?

Minister Ritzen: Neen.

De heer Franssen (VVD): Echt niet?
Die gelden zijn al niet voor andere
dingen ingezet?

Minister Ritzen: Neen. Er zijn wel
afspraken gemaakt over de beste–
ding. Het is heel motiverend voor het
basisonderwijs. Wij hebben een
fantastische lijn kunnen trekken. Dat
is exceptioneel. Wij hebben in de wet
kunnen vastleggen dat de verdien–
sten van deze lastige maar unieke
operatie - dat komt nergens in het
buitenland voor - ook bij de
basisonderwijs terechtkomen. Er kan
dus een versterking plaatsvinden van
de toerusting. Het heet ook
"toerusting". Als ik ergens in het
land ben en men zegt dat het lastig
is om te fuseren, dan zeg ik: maar
jullie willen dat toch eigenlijk ook,
het versterkt toch jullie positie?
Immers, het leidt tot kleinere klassen,

althans voor de scholen die grotere
klassen hebben. Het leidt tot een
verdichting rondom het gemiddelde.
Dat zou heel goed wat gerichter
kunnen worden benut. Ik volg de
gedachte van de heer Hermes graag.
De heer Nuis onderschreef terecht
dat je ervoor moet zorgen dat je het
basisonderwijs aan je kant krijgt en
dat je daar een belang creëert. Dat
moet dan wel in een gebudgetteerde
situatie gebeuren. Die budgettenng
wordt nog een lastig punt. Wij
spreken er makkelijk over. Het is
echter geen bevriezing, maar wel een
budgettering. Op dit punt heb ik
begrip voor de opvatting van de heer
Hermes. Maar gelet op het verleden
heb ik ten aanzien van de lange
termijn een iets andere beoordeling.
De gedetailleerde bekostiging van
het onderwijs volgens parameters
had voordelen, maar tegelijkertijd
ontzettend veel nadelen. Er ontstaan
dan meetproblemen. Eén van de
mooiste voorbeelden is nog altijd
Londo: per jaar moeten 300.000
parameters worden ingevuld. Wij
weten dat men bij de Postgiro
uitgaat van een foutenpercentage
van 3, ook na correcties. Dan weten
wij wat voor soort procedures wij
hebben om de scholen goed te
bekostigen. Wij moeten daar zo snel
mogelijk van af, want dat geeft
alleen maar gedoe. Er zijn scholen
die ten onrechte te veel en die ten
onrechte te weinig geld krijgen. Dat
is één probleem van het werken met
parameters.

Het tweede probleem van het
werken met parameters is dat het de
indruk wekt dat je het allemaal op
een bepaalde manier moet doen. Ik
kan er met enige bewogenheid over
spreken. De bekostigingselementen
hebben een sterk zakelijk karakter,
maar zij zijn ook van buitengewoon
belang voor de onderwijskunde. Zij
creëren als het ware een afhankelijk–
heid. Ik wijk hier enigszins af van het
standpunt van de heer Hermes.
Volgens mij kan ook met een
lumpsum-financiering heel goed
inhoud worden gegeven aan een
hoge kwaliteit van het onderwijs.

De heer Hermes (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik begrijp de benadering
van de minister wel. Ik stel voorop
dat het bedrag dat naar de school
gaat, vrij besteedbaar moet zijn. In
zoverre ben ik het eens met de
achterliggende gedachte van de
lump sum. Ik vind ook dat het niet
gewenst is om met duizenden
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parameters te werken. Maar het is
belangrijk dat een parlementariër kan
controleren of de vergoeding die de
overheid geeft voor onderwijs,
toereikend is. De afgelopen jaren is
dat voor mij ondoorzichtiger en
moeilijker te begrijpen geworden dan
toen ik als parlementariër begon.

Minister Ritzen: Voorzitter! Dat
ondersteun ik volledig. Ik kan dat uit
eigen ervaring bevestigen en
invoelen. Wij moeten daarvoor
andere manieren zien te vinden. Ik
heb die nu niet paraat. In de
discussies over het beroepsonderwijs
heb ik ook voortdurend gezocht naar
mogelijkheden van ijking. Is het
genoeg of niet? Wanneer is het
genoeg? Zijn daarvoor objectieve
factoren te stellen of zijn die toch
weer afhankelijk van het gebruik van
middelen? Moet er rekening worden
gehouden met een percentage
scholen dat niet 100% efficiënt
werkt? Ik denk dat je daarvan moet
uitgaan. Niet alle scholen moeten op
het maximale niveau van efficiëntie
worden gesteld. Ik wil hierover graag
mijn gedachten vormen en erop
terugkomen in komende begrotin–
gen. Dat lijkt mij daa»voor het
geschikte moment.

De heer Hermes (CDA): Weet de
minister dat de voormalige staatsse–
cretaris Wallage op dit punt een
toezegging aan de Kamer heeft
gedaan?

Minister Ritzen: Dat weet ik altijd,
maar ik kan het mij nu niet precies
voor ogen halen. Ik zal het eens
nazoeken.

De heer Hermes (CDA): Wij hebben
destijds met hem over dit punt
gediscussieerd. Toen heeft hij ons
beloofd dat hij een commissie of
werkgroep zou instellen om
onderzoek te doen naar een
onderbouwingssysteem voor de
bekostiging van het onderwijs.
Daarover hebben wij bij het
formatiebudgetsysteem een heel
debat gevoerd.

De heer Franssen (VVD) Het komt
ook aan de orde bij de discussie over
het Schevenings beraad. Het is
immers voluit onderdeel van de
bestuurlijke vernieuwing.

Minister Ritzen: Ik zal dan beginnen
met het inlossen van die toezegging,
voor zover dat niet reeds is gebeurd.

Ik wil echter ook nadenken over
andere wijzen waarop je hiervoor
een oplossing kunt vinden.

Met de laatste opmerking in zijn
betoog had de heer Hermes ook
gelijk, maar ook hierbij kun je een
andere benaderingswijze volgen. Het
ging om de vraag waarom de
LOM/MLK-scholengemeenschappen
wel in de wet zijn opgenomen en de
scholengemeenschappen voor
basisonderwijs en speciaal onderwijs
niet. Daarbij hebben wij Inderdaad
echt een keuze gemaakt. Wij hebben
in dat kader gezegd: gebruik nu een
breder geheel. Wij hadden ook
daarvoor een aparte wettekst kunnen
formuleren, naast de integratie–
bepaling. Wij hebben er echter voor
gekozen om dit onder de integratie–
bepaling te laten vallen.

De heren De Cloe en Franssen zijn
van opvatting dat duidelijker moet
worden wat het team van de school
aankan. Ik beschouw dat als het tot
stand brengen van een "handboek
soldaat" voor het basisonderwijs,
maar dan voor de school. Het gaat
mij ook om de praktische uitwerking
van al die boekenkasten. Er is
immers inderdaad een geweldige
wereld tussen het een en het ander.
Ik zie die opdracht goed voor mij; in
die zin neem ik dat ook aan. Het gaat
echter pas echt werken als je ook "in
de loopgraven" zit. Het zal als het
ware een proces zijn van zowel het
een als het ander. Het zal zich pas
goed ontwikkelen als het ook in de
praktijk kan worden toegepast.

De heer De Cloe vroeg voorts naar
de verwijzing door de gezamenlijke
commissies en die door de school–
commissies. Hij had de indruk dat de
gezamenlijke commissies minder
verwijzen. Ik moet hem daarin helaas
teleurstellen, want ik had zelf ook
graag wat bewijsmateriaal op dat
punt gehad. De cijfers geven aan dat
de verwijzingspercentages in
Noord-Limburg niet afwijken van het
landelijk gemiddelde. Er doet zich
echter wel een bepaalde omstandig–
heid voor die daartoe aanleiding
geeft. Feit is namelijk dat de
verwijzingspercentages sterk
gecorreleerd zijn met de aanwezig–
heid van speciaal onderwijs. Daarbij
is sprake van een aantal extremen. In
Friesland is geen speciaal onderwijs
aanwezig. Daar is sprake van een
lage verwijzing. Waar veel speciaal
onderwijs is, wordt ook veel
verwezen. In Noord-Limburg is veel
speciaal onderwijs, dus dat kan een
corrigerende factor zijn geweest. Als

die niet aanwezig zou zijn geweest,
dan zou die hebben geleid tot een
lager verwijzingspercentage door de
gezamenlijke commissie. Het beeld is
dus nog niet: Daar is een gezamen–
lijke commissie, dus daar is sprake
van een lage verwijzing.

Capelle aan den Ussel is een apart
vraagstuk wat betreft de verplaatsing
van internaten. Die kwestie zal apart
worden bezien. De internaats–
leerlingen zijn daar toegelaten tot de
MLK-school. Aan B en W van Capelle
is een brief gestuurd, waarin staat
dat deze internaatsleerlingen bij
stabilisatie buiten beschouwing
zullen blijven. Dat is ook heel
redelijk. Wel vindt nog inpassing
plaats in de landelijke stabilisatie–
doelstelling. Wij zijn overigens van
mening dat genuanceerd met
stabilisatie moet worden omgegaan.

De kwestie-Zeeland ligt ietwat
gecompliceerd. Daarwillen een
LOM– en een MLK-school fuseren,
maar ze willen het liefst wel twee
vestigingen aanhouden. Dat kan niet.
Dat is een beetje strijdig met de
wens om te fuseren, hoewel fuseren
ook te maken heeft met een
gezamenlijk personeelsbeleid en het
creëren van één directie.

De heer Franssen (VVD): Waarom
hanteren ze dan geen verbrede
toelating?

Minister Ritzen: Dat zou kunnen,
maar tot nu toe is daar geen beroep
op gedaan. Als daar behoefte aan
bestaat, dan zou ik hier nog
schriftelijk op kunnen reageren.

De heer Franssen stelde nog een
vraag over de verdichtings–
probiematiek. Ik ben daar niet op
ingegaan, omdat ik de indruk heb dat
die problematiek zich nog niet echt
voordoet. Op enig moment moeten
wij daar wel goed naar kijken, in
overleg met de LOM-scholen. Ik zeg
toe dat wij op dat punt de vinger aan
de pols houden.

De kwestie van de allochtone
leerlingen in het MLK-onderwijs is
ook zorglijk. Het gaat hierbij vooral
om leerlingen waar ook de gewone
zorgbreedte op van toepassing is,
met name waar het gaat om het
Nederlands als tweede taal. De
notitie over opleidingen verschijnt in
mei. Daarin wordt ook ingegaan op
de combinatie van de opleiding voor
het speciaal onderwijs en die van de
reguliere PABO. Als je namelijk
spreekt over Weer samen naar
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school, dan gaat het ook over de rol
van de PABO.

Ik heb al iets gezegd over het
handboek van de basisschool.
Daarbij speelt ook de kwestie van de
werving. Ik ben wat dat betreft
gisteren weer bijgeschoold in een
bijeenkomst met een aantal mensen
uit de basisschool. Daarbij bleek dat
men een gevoel heeft van geweldige
overladenheid. Dat is frappant,
omdat dat gevoel niet onmiddellijk
valt te plaatsen. Ik heb gevraagd
waar dat in zit en wat wij daaraan
kunnen doen, maar dat kan men niet
goed aangeven. Men heeft het meer
over een gevoel dan over iets dat
rechtstreeks te vertalen is in acties of
achtergronden. Hierbij zou het
Platform leraarschap overigens een
grote rol kunnen spelen, want het
verschilt van school tot school.
Sommige scholen voelen zich zwaar
belast, terwijl andere scholen in
gelijke posities vinden dat het wel
aardig gaat. Ik heb al iets gezegd
over de middelen voor toerusting en
bereikbaarheid.

De heer Franssen (VVD): Wanneer
de gedachten op het departement na
samenspraak met het proces–
management - ik zou er sterk de
nadruk op willen leggen om
praktijkmensen te betrekken bij de
vormgeving - zijn uitgekristalliseerd
over de vormgeving van dit
"handboek voor de soldaat", neem ik
aan dat de Kamer daarover nader
wordt geïnformeerd.

Minister Ritzen: Zeker. Het betreft
hier een initiatief van de Kamer. Het
ligt voor de hand het stuk eerst ter
kennisname aan de Kamer te sturen.

Voorzitter. De codecisie zie ik
graag als een leidend beginsel, juist
in de fase waarin wij nu zitten. De
snelle wisseling van het ene
beslispunt naar het andere beslis–
punt was aanleiding voor de motie
die ik hier voor mij heb liggen en die
weliswaar uitgaat van het streefbeeld
in richtinggevende zin, maar zich
tevens uitspreekt voor handhaving
van de speciale voorziening, daarbij
het beslispunt wat in het midden
latend. Dat is ook tritgangspunt voor
de verdere stappen zoals ik ze voor
ogen heb en waarvan ik hoop dat er
op niet al te lange termijn wat meer
definitieve gedachten over kunnen
worden gepresenteerd. De onderha–
vige startwet is wat mij betreft niet
het eindpunt van de gedachten–
ontwikkeling tot het jaar 1997.

Ik heb al een toezegging gedaan
over het bijstellen van de
experimentenwet. Ik kan overigens
niet precies overzien wanneer dat zal
gebeuren. Ik zal de Kamer schriftelijk
informeren over het tijdpad.

Dan kom ik te spreken over het
amendement van de heer Nuis. Ik
heb het gevoel dat de argumenten
ter zake wel gewisseld zijn. Het
betreft ook een positiebepaling die al
voor een belangrijk deel heeft
plaatsgevonden. De heer Nuis sprak
in dit verband over het oproepen van
weerstand. Welnu, bij zaken die
bereikt worden zonder weerstand,
moet je je vaak afvragen of er wel
iets bereikt is, of het wel betekenis
heeft.

De heer Nuis (D66): Dat is in zijn
algemeenheid juist, maar ik zou er
toch geen reden in zien om
voortdurend met de kop tegen de
muur te lopen.

Minister Ritzen: Ik maak er ook geen
gewoonte van. Ik zou het in ieder
geval niet onmiddellijk als een punt
zien waardoor je ook andersom
geredeneerd, zou moeten zeggen dat
je het zou moeten laten.

De heer Van der Vlies heeft gezegd
dat de SGP graag meedoet aan het
onderhavige proces. Daar was ik mij
overigens ook van bewust. Wellicht
heb ik dat onvoldoende beklemtoond
in mijn beantwoording in eerste
termijn. De heer Van der Vlies heeft
termen gebruikt zoals "van onderaf"
en "niet te veel verplichtingen, zeker
waar dat niet nodig is". Ik kan mij
daarbij aansluiten. Vervolgens is er
de kwestie van het evenwicht,
waarover de heer Van der Vlies en ik
wel verschillen van inzicht. In ieder
geval is het prettig om te weten dat
wij op hoofdlijnen wel in dezelfde
richting denken.

Dan kom ik te spreken over de
regionale commissies. Inderdaad
geldt: afspraak is afspraak. Ik moet er
wel bij aantekenen dat die afspraak
nogal wat verschillende gezichten
had waardoor ik mij vrij voelde om
de terminologie te kiezen dat ik het
amendement positief beoordeel.

De heer Van der Vlies heeft
gevraagd hoe die regionale
commissies gaan werken. Ik moet
zeggen dat ik weinig ruimte heb om
hem op dit punt verder te helpen.
Het was overigens ook niet echt
wervend, toen hij zei dat ook als hij
verder geholpen zou zijn, hij toch
nog tegen zou blijven. Artikel 32a, lid

7, gaat over de regionale commis–
sies. Dat zijn dus echt regionale
commissies, dus zonder een
landelijke commissie. Er is ook geen
noodzaak voor een landelijke
commissie, omdat er wel tegemoet
gekomen wordt aan het hoofdpunt
van de heer Van der Vlies. Het zal
dus niet zo zijn dat de keuze voor
ouders die zich voordoet op basis
van het advies van die commissie,
beperkt zal zijn tot de eigen regio.
Als de ouders van een kind op een
reformatorische school het advies
krijgen dat hun kind beter thuis zou
zijn op een LOM-school of een
andere school voor speciaal
onderwijs dan zullen de ouders altijd
zeif kunnen kiezen in welke regio dat
speciaal onderwijs wordt gevolgd
Dus daarin speelt denominatie op
geen enkele wijze een rol. Zij mogen
zelfs op geen enkele manier
toewijzen. Dat was misschien de
terminologie die ik in eerste termijn
gebruikte en die tot misverstanden
heeft geleid. Er is geen sprake van
toewijzen. Het is een vrije keuze voor
de ouders. Ik hoop dat in het advies
ook aangegeven wordt waar die
scholen voor speciaal onderwijs zijn
en op welke wijze daarvan gebruik
zou kunnen worden gemaakt. Ik
hecht er zeer aan dat men juist op
dat punt rekening houdt met
denominatie. Er is ook geen enkele
reden om dat niet te doen, want er
zijn speciaal-onderwijsscholen van
verschillende denominaties. Ik denk
dat daaraan behoefte is.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik denk dat wij even langs
elkaar heen schieten. Wat de
minister nu zegt, was mij duidelijk. Ik
heb dat in mijn tweede termijn
samengevat en ik zie geen licht
schijnen tussen mijn samenvatting
en datgene wat de minister nu nog
bevestigt.

lets anders is natuurlijk de vraag:
hoe kom je aan die regionale
verwijzingscommissie die werkzaam
is in één regio? Daar laat het
amendement zich uiteraard over uit.
Ik lees in het voorgestelde artikel
32a, lid 7, dat er in een regio slechts
één regionale verwijzingscommissie
werkzaam kan zijn, maar meer
schoolbegeleidingsdiensten. Zodra
dat het geval is, zij er, voordat die
ene verwijzingscommissie wordt
erkend, overleg met al die daar
werkzame schoolbegeleidingsdien–
sten.
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Er is een landelijke schoolbegelei–
dingsdienst die in diverse regio's
werkzaam is. Wij hebben het nu over
een denkbeeldige regio X. In die
regio X is een regionale schoolbege–
leidingsdienst werkzaam, misschien
wel twee, maar ook is bij bepaalde
scholen in die regio de landelijke
schoolbegeleidingsdienst werkzaam.
In dat lid wordt gezegd: minister, gij
zult al die desbetreffende schoolbe–
geleidingsdiensten horen. Mijn vraag
is: kan dat dan toch wel ook die
landelijke schoolbegeleidingsdienst
zijn die in die regio werkzaam is? Ik
zou niet weten waarom niet.

Minister Ritzen: Voorzitter! Dat was
niet de gedachte. Het ging hier echt
over een vrij uitzonderlijke situatie. In
drie regio's zijn twee diensten
werkzaam. Daarvoor moesten wij
een bepaling opnemen. Maar het is
nu niet de bedoeling dat in elke regio
de landelijke begeleidingsdiensten
ook betrokken worden bij het tot
stand brengen van zo'n regionale
verwijzingscommissie.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Zo'n landelijke schoolbe–
geleidingsdienst is in die regio X
werkzaam. Er zijn ock nog twee
regionale schoolbegeleidingsdien–
sten werkzaam. Er zijn in dat gebied
dus drie diensten werkzaam. Wat is
nu de ratio om met die twee
regionale schoolbegeleidingsdien–
sten wel dat horen te realiseren en
met die landelijke dienst niet? Dat
begrijp ik niet.

De heer Franssen (VVD): De heer
Van der Vlies wil dus dat de
landelijke dienst wordt gehoord over
de vraag bij welke regionale dienst
die verwijzingscommissie moet
worden aangehaakt.

De heer Van der Vlies (SGP): Ja
natuurlijk, dat staat hier toch! Ik zou
wel eens van de indieners van het
amendement willen horen wat zij
daarvan vinden. Ik zie geen enkele
ratio om die landelijk werkende
dienst buiten dat horen te houden.
Zij zijn er toch werkzaam.

De heer De Cloe (PvdA): De
landelijke diensten zijn op zichzelf in
elke regio werkzaam. In theorie kan
er in alle zestig regio's van de
schoolbegeleidingsdiensten een
school zijn die valt onder een van de
landelijke diensten. Dat zou kunnen.
Dus zijn de landelijke diensten bij

wijze van spreken in elke school–
begeleidingsregio werkzaam.

De heer Van der Vlies (SGP): Dus
moeten zij gehoord worden!

De heer De Cloe (PvdA): Zij zouden
in de redenering van collega Van der
Vlies bij elk geval gehoord moeten
worden. Deze situatie doet zich
volgens hem dus overal voor. Dat
lijkt mij niet de bedoeling.

De heer Van der Vlies (SGP). Ik ken
mijn eigen redenering. Mijn vraag is:
wat is de redenering van de
indieners van dit amendement? Het
is niet de bedoeling, maar wat is
daar de ratio van?

De heer De Cloe (PvdA): Uit
informatie is gebleken dat in een
drietal regio's twee regionale
begeleidingsdiensten werkzaam zijn.

De heer Van der Vlies (SGP): Ik
neem de noordwest-Veluwe als
concreet voorbeeld. Daar is de
schoolbegeleidingsdienst vanuit
Ridderkerk aan meer scholen
werkzaam dan een andere schoolbe–
geleidingsdienst. Die andere dienst
zou dan gehoord worden en de
dienst in Ridderkerk niet. De minister
zoekt het maar uit! Dat kan ik niet
begrijpen.

De heer Franssen (WD): Het gaat
hier om de vraag bij welke schoolbe–
geleidingsdienst de regionale
verwijzingscommissie wordt
aangehaakt. Dat is een allocatie–
beslissing die genomen moet
worden. Die allocatiebeslissing laat
onverlet dat de landelijk werkende
schoolbegeleidingsdienst onverkort
de dienst kan zijn die bijvoorbeeld
een reformatorische school van
steun voorziet. Dat heeft daar dus
absoluut niets mee te maken. Ik vind
dat je moet oppassen met de
landelijke begeleidingsdienst in een
soort arbitersrol te plaatsen over de
vraag bij welke dienst de commissie
het best kan worden aangehaakt.
Daarom denk ik dat wij de allocatie–
vraag moeten laten bij de minister,
gehoord hebbende bij welke
diensten kan worden aangehaakt.
Dat betreft dus maar drie regio's.
Voor het overige zal de landelijk
werkende schoolbegeleidingsdienst
onverkort zijn werk kunnen blijven
uitvoeren. Ik denk dat wij hierin heel
praktisch moeten zijn en niet een
hoop bureaucratische ballast op onze

nek moeten halen door steeds de
landelijk werkende dienst te horen.
Dat zal weer gepaard gaan met
brieven, met termijnen en een hoop
tralala waar wij niks aan hebben.

De beraadslagmg wordt gesloten.

De voorzitter: Ik dank de minister
voor het antwoord in tweede termijn.
Wij hebben nog een lijstje op tafel
liggen van bureau wetgeving. Als de
commissie zegt geen behoeft te
hebben aan artikelsgewijze behande–
ling, dan moet men wel beducht zijn
voor het feit dat er geen plenaire
behandeling meer plaatsvindt over
dit onderwerp.

De heer Franssen (WD): Wie zegt
dat?

De voorzitter: Ik acht het praktisch
onmogelijk dat wij dit nog op de
plenaire agenda kunnen krijgen. Wij
hebben nu de mogelijkheid om een
artikelsgewijze behandeling te doen
plaatsvinden.

De heer De Cloe (PvdA): De
artikelen hebben wij bijna allemaal
meegenomen in de algemene
behandeling.

De voorzitter: Dan komen de
amendementen aan de orde en is de
vraag of wij nog amendementen
willen bespreken.

De heer De Cloe (PvdA): Nee! De
vraag is of er bij de volgende
plenaire behandeling nog ruimte kan
zijn om op enig moment het woord
te voeren. Dat is de vraag die
voorligt.

De heer Franssen (VVD): Ik denk dat
de voorzitter gelijk heeft. In de
laatste week moeten wij onze pyjama
meenemen omdat er geen tijd meer
zal zijn om naar huis te gaan.

De voorzitter: Formeel is het
natuurlijk altijd mogelijk. Ik acht het
echter praktisch gezien uitgesloten
gezien de overladenheid van de
agenda.

De heer Hermes (CDA): Ik zie ook
wel in dat er nauwelijks tijd zal zijn,
maar het moet wel mogelijk zijn om
amendementen te wijzigen en om
eventueel andere amendementen in
te dienen. Ik heb onder andere
aangekondigd over de samenstelling
van de commissie misschien met
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een amendement te zullen komen. Ik
kan mij ook nog voorstellen dat er
hier en daar een motie verschijnt.
Dat hoeft nu geen artikelsgewijze
behandeling te veroorzaken. Dat kan
ter elfder ure wel als er gestemd
moet worden. Wij moeten ons echter
wel realiseren dat wij daar dan
nauwelijks een minuut voor krijgen.

De voorzitter: Ik acht dit alleszins
mogelijk en ook noodzakelijk als
daartoe de behoefte bestaat.

De heer Franssen (VVD): Ik heb nog
een complicatie. Het is deze dag niet
uitgesloten dat de Kamer volgende
week van Paasreces wordt terugge–
roepen en dan zou wat mij betreft op
diezelfde dag de stemming over dit
wetsvoorstel plaats kunnen vinden.

De heer De Cloe (PvdA): Dat
voorstel wil ik ten volle ondersteu–
nen. Wij zijn door onze werkwijze al
verlaat en daardoor kan de Eerste
Kamer ook pas later aan de slag. Ik
heb er zelf op aangedrongen om
deze week al te stemmen. Dat is niet
gelukt door de procedure die een
meerderheid van de commissie heeft
verkozen. Ik heb dat betreurd.

De voorzitter: Ik acht dit een goed
voorstel. Ik zal mij tot het presidium
wenden.

De heer Nuis (066): Als de Kamer
teruggeroepen wordt betreft dat
meestal een aantal commissies en
niet de Kamer als zodanig. Als het
laatste het geval is, dan is dat
meegenomen.

De voorzitter: Als er een plenaire
vergadering gehouden wordt, dan
lijkt het mij verstandig om te
proberen dit punt op de agenda te
krijgen.

Sluiting 18.14 uur
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