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De bezuinigingen op het passend onderwijs 
 
Met de brief van 17 juni 2011 aan de Tweede Kamer heeft de minister de planning van de 
bezuinigingen beschreven. In de brief van 31 januari 2011 was een overzicht gegeven dat in 
de brief van 13 april werd gewijzigd door een temporisering van de bezuinigingen. 
 
In onderstaand overzicht is de actuele stand weergegeven. 
 
Tabel 2. Overzicht bezuiniging1 

 

1. Bezuinigen op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging  € 133,7 mln. 
 

a) Afschaffen rec’s       € 12,1 mln. 
 

b) Afschaffen bekostiging steunpunten autisme    €   3,1 mln. 
 

c) Niet verlengen AWBZ-compensatieregeling    € 10,0 mln. 
 

d) Inzet enveloppemiddelen      € 30,0 mln. 
 

e) Afschaffen cumi WEC       € 25,2 mln. 
 

f) Verlagen expertisebekostiging (10%)     €   1,5 mln. 
 

g) Afschaffen preventieve en terugplaatsing     € 29,9 mln. 
ambulante begeleiding (PAB en TAB) 

 
h) Afschaffen dubbele rugzak zeer moeilijk lerende (zml) kinderen  €   6,5 mln. 
 
i) Stopzetten subsidie Hoenderloo (Glen Mills)2    €   1,1 mln. 

 
j) Minder geld naar Op de rails      €   8,1 mln. 

 
k) Afschaffen groeiregelingen (V)SO     €   6,2 mln. 

 
2. Minder uitgeven aan ambulante begeleiding      €   81,8 mln. 
 
3. Besparen door grotere klassen in het (V)SO      €   84,5 mln. 
 
 
Totaal taakstelling         € 300,0 mln. 
 
Het tijdpad dat bij deze bezuinigingen wordt gehanteerd is als volgt: 
• In het schooljaar 2012/2013 wordt niet bezuinigd. 
• In het schooljaar 2013/2014 wordt de bezuiniging op onderdeel 1 (bureaucratie, projecten 

en aanvullende bekostiging) in het geheel geëffectueerd en voor de helft (28,5%) op 
onderdeel 2 (ambulante begeleiding cluster 3 en 4 en ESM). Dit betekent dat de eerdere 
gefaseerde bezuinigingen op onderdeel 1 die al in het schooljaar 2012-2013 begonnen 
niet doorgaan en nu volledig in 2013-2014 worden doorgevoerd. 

• In schooljaar 2014/2015 is sprake van de volledige bezuiniging op alle onderdelen. Nu is 
de korting op ambulante begeleiding dus 57%. Deze korting betreft de bezuiniging op de 
ambulante begeleiding van cluster 3 en 4 en die van cluster 2 waar het gaat om de 
onderwijssoort ESM.  

• Hoe de bezuiniging per schooljaar uitpakt is hiermee ook duidelijk. 
                                                
1 Op basis van prijsniveau schooljaar 2010-2011 
2 De subsidie aan Hoenderloo (Glen Mills) wordt op 1 augustus 2011 al stopgezet, het project is dan al 
gestopt.  
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Nadere toelichting 
Hieronder is een toelichting per onderdeel gegeven:  
 
Onderdeel 1. Bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging.  

a) Afschaffen rec’s  
Per 01-08-2013 houden de regionale expertisecentra op te bestaan.  
De nieuwe samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de toewijzing van 
extra onderwijsondersteuning en plaatsing in het (v)so.  

b) Afschaffen bekostiging steunpunten autisme 
Het betreft hier de steunpunten autisme die zijn ingericht bij de rec’s die daartoe ook 
specifiek bekostiging ontvangen.  

c) AWBZ compensatieregeling 
De huidige compensatieregeling AWBZ kent een looptijd tot 1 augustus 2012. Deze 
wordt in de huidige vorm verlengd tot 1 augustus 2013 en vervolgens afgeschaft. 

d) Inzet enveloppemiddelen 
De ‘inzet enveloppemiddelen’ betreft de reservering die nog door het vorige kabinet 
was opgenomen als extra gelden voor passend onderwijs. Die middelen worden niet 
meer beschikbaar gesteld. 

e) Afschaffen cumi WEC 
Het betreft hier de afschaffing van de extra formatie voor bestrijding 
onderwijsachterstanden voor wec-scholen (beter bekend als cumi-middelen). Deze 
bekostiging wordt met ingang van 1 augustus 2013 volledig stopgezet. In de Regeling 
bekostiging personeel PO 2011-2012 betreft het artikel 19 van de laatste versie (26 
maart 2011). De cumi-middelen voor het speciaal basisonderwijs (sbo) worden niet 
afgeschaft met de invoering van passend onderwijs. 

f) Verlagen expertise- en garantiebekostiging (10%) 
De term ‘expertisebekostiging’ is geïntroduceerd in de wetgeving leerlinggebonden 
financiering. Deze vorm van bekostiging wordt toegekend aan scholen die er door de 
invoering van die wet op achteruit dreigden te gaan. Het gaat om achteruitgang als 
gevolg van wijzigingen in de combinaties voor meervoudig gehandicapte leerlingen 
(combinaties met lom en mlk zijn komen te vervallen) en het vervallen van de 
zogenaamde dubbele inschrijving voor twee dovenscholen. De omvang van de 
bekostiging is gebaseerd op het verschil in bekostiging voor- en na invoering van de 
leerlinggebonden financiering. In totaal krijgen 17 scholen expertisebekostiging. 
Verder krijgen 11 scholen garantiebekostiging. Dit is het verschil in bekostiging voor 
de scholen in cluster 4 (en één school in cluster 3) voor- en na invoering van de 
leerlinggebonden financiering. Zowel voor de expertise- als de garantiebekostiging 
geldt dat op dit bedrag met ingang van 1 augustus 2013 10% wordt bezuinigd. In de 
brief van 17 juni jl. aan de Tweede Kamer staat dat op basis van nader onderzoek in 
de eerste evaluatie wetgeving passend onderwijs een besluit moet worden genomen 
over het al dan niet in stand houden van de expertisebekostiging in de toekomst. In 
het overleg in de Tweede Kamer over de brief is een motie aangenomen (TK 31497 
nr. 69) om dit onderzoek eerder uit te voeren zodat scholen eerder duidelijkheid 
hebben over de toekomst van de expertisebekostiging. Verzocht is hierover uiterlijk 
eind 2012 te rapporteren. 

g) Afschaffen preventieve en terugplaatsing ambulante begeleiding (PAB en TAB) 
Het betreft hier het afschaffen van de formatie voor preventieve en terugplaatsing 
ambulante begeleiding (PAB en TAB). Deze bekostiging wordt met ingang van 1 
augustus 2013 volledig stopgezet. In het nieuwe stelsel passend onderwijs vallen de 
preventieve functie en de terugplaatsingsbegeleiding binnen de verantwoordelijkheid 
van de nieuwe samenwerkingsverbanden. 

h) Afschaffen dubbele rugzak zeer moeilijk lerende (zml) kinderen 
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Het afschaffen van de ‘dubbele rugzak’ zmlk betreft de regeling van artikel 37 van de 
Regeling bekostiging personeel PO 2011-2012 voor de groepen 3 t/m 8 van de 
basisschool. 

i) Stopzetten Subsidie Hoenderloo (Glen Mills) 
Dit betreft een projectsubsidie aan het Hoenderloocollege (Glen Mills). Deze subsidie 
wordt op 1 augustus 2011 al stopgezet, aangezien de specifieke aanpak al is 
stopgezet.  

j) Minder geld naar Op de rails 
De twee projecten ‘Op de rails’ en ‘Herstart’ worden per 1 augustus 2013 stopgezet 
waarbij de totale middelen voor het project Herstart en de helft van de middelen voor 
Op de rails worden toegekend aan het budget voor de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs vo. Beide projecten lopen tot 1 augustus 2013 door in de huidige 
vorm en omvang. 

k) Afschaffen groeiregelingen (v)so 
Per 01-08-2012 worden de groeiregelingen voor wat betreft het (v)so stopgezet.  
Het gaat dan om de groeiregeling van 16 januari, 1 oktober en de bijzondere 
groeiregeling voor leerlingen op residentiële plaatsen. Samenwerkingsverbanden 
zullen vanaf 1 augustus zelf afspraken met het (v)so moeten maken over de 
bekostiging van leerlingen die na de teldatum van 1 oktober worden verwezen naar 
het (v)so. Het stopzetten van de groeiregelingen heeft ook tot doel om de toename 
van het aantal indiceringen voor het (v)so en de rugzakken tegen te gaan. Het 
stopzetten van de groeiregeling betekent concreet dat de telling van 1 oktober 2012 
niet meer kan leiden tot aanvullende formatie per 1 januari 2013 (artikel 38 Besluit 
bekostiging WEC). De telling van 16 januari 2012 kan nog wel leiden tot aanvullende 
formatie per 1 augustus 2012 (artikel 37 Besluit bekostiging WEC). Een deel van 
deze middelen wordt ingezet om de beperking van de bezuiniging op de 
expertisebekostiging te dekken (nu 10%, in plaats van de eerdere voorstellen om de 
expertisebekostiging geheel af te schaffen).  

 
Onderdeel 2: Minder uitgeven aan ambulante begeleiding 
Minder uitgeven aan ambulante begeleiding betekent dat de bekostiging van ambulante 
begeleiding voor cluster 3 en 4 en die van cluster 2 waar het de onderwijssoortsoort ernstige 
spraak- en taalmoeilijkheden (esm) betreft, wordt gekort. Deze korting vindt in twee stappen 
plaats. Met ingang van 1 augustus 2013 wordt met 28,5% gekort t.o.v. het huidige niveau.  
Met ingang van 1 augustus 2014 is de korting  57% t.o.v. het huidige niveau.  
Voor cluster 1 en 2 vindt dus geen korting plaats op de ambulante begeleiding, m.u.v. cluster 
2 esm. Deze schoolsoort komt overigens alleen in het speciaal onderwijs voor (en dus niet in 
het voortgezet speciaal onderwijs). Op de ambulante begeleiding voor het MBO vindt in het 
geheel geen korting plaats.  
 
Onderdeel 3: Grotere klassen in het (v)so 
De besparing door grotere klassen in het (v)so werkt door in zowel cluster 1, 2,  3 als  4 en 
omvat ook de scholen/afdelingen voor meervoudig gehandicapten die onder deze clusters 
vallen. De korting komt overeen met een vergroting van de klassen in het (v)so met 10%. De 
besparing door grotere klassen in het (v)so werkt naar rato van de bezuiniging ook door in de 
bekostiging van het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. 
Door de omzetting vervolgens naar basisbekostiging en zorgbekostiging per leerling wordt 
de bekostiging verregaand vereenvoudigd. 
 
Infopunt passend onderwijs 
www.passendonderwijs.nl  
Bé Keizer  
be@passendonderwijs.nl  
 


