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33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in 
verband met een herziening van de organisatie 
en financiering van de ondersteuning van 
leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs 

Nr. 47  AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK 
Ontvangen 6 maart 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel K, vervallen in artikel 18a, zevende lid, onderdelen 
i en j. 

II

In artikel I, onderdeel DD, wordt artikel 118 als volgt gewijzigd: 

1.  Aan het achtste lid wordt toegevoegd: voor zover die ondersteuning-
structuur niet het onderwijs betreft aan leerlingen die zijn ingeschreven op 
een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de expertise-
centra, voor zover het betreft het daaraan verzorgde speciaal onderwijs. 

2.  Het tiende en elfde lid vervallen. 

III

Artikel I, onderdeel FF, vervalt. 

IV

Artikel I, onderdeel II, vervalt. 

V

In artikel I, onderdeel JJ, wordt artikel 132 als volgt gewijzigd: 

1.  Aan het eerste lid, eerste volzin, wordt toegevoegd: voor zover die 
ondersteuningstructuur niet het onderwijs betreft aan leerlingen die zijn 
ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs of speciaal en 
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voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de 
Wet op de expertisecentra, voor zover het betreft het daaraan verzorgde 
speciaal onderwijs. 

2.  Het vierde tot en met zesde lid vervallen. 

VI

In artikel III, onderdeel E, vervallen in artikel 17a, achtste lid, onderdeel g 
en h. 

VII

In artikel III, onderdeel Q, wordt artikel 85b, als volgt gewijzigd: 

1.  Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De 
bekostiging wordt niet toegekend voor aanvullende ondersteuning die het 
onderwijs betreft aan leerlingen die zijn ingeschreven op een school voor 
speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs behorend 
tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, voor zover het 
betreft het daaraan verzorgde speciaal onderwijs. 

2.  Het derde tot en met vijfde lid vervallen. 

VIII

In artikel III, onderdeel Q, vervallen artikel 85c en 85d. 

IX

Artikel III, onderdeel R, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 89a, eerste lid, wordt een volzin toegekend, luidende: voor 
zover die materiële instandhouding niet het onderwijs betreft aan 
leerlingen die zijn ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs of 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4, 
bedoeld in de Wet op de expertisecentra, voor zover het betreft het 
daaraan verzorgde speciaal onderwijs. 

2. In artikel 89a vervallen het derde en vierde lid. 

X

In artikel III, onderdeel R, vervalt artikel 89b. 

Toelichting  

In het wetsvoorstel bepaalt het samenwerkingsverband welke leerling 
toegang krijgt tot het speciaal onderwijs. De kosten van leerlingen die 
naar het speciaal onderwijs gaan, worden betaald uit het budget van het 
samenwerkingsverband. Hiermee ontstaat er een perverse prikkel. 
Budgettaire afwegingen kunnen zwaarder gaan wegen dan medische of 
pedagogische afwegingen. 

Met dit amendement blijft het samenwerkingsverband bepalen welke 
leerling in het speciaal onderwijs wordt geplaatst en welke leerling met 
ondersteuning in het regulier onderwijs terecht kan. De financiering voor 
het speciaal onderwijs loopt echter niet meer via het samenwerkings-
verband. Hiervoor geldt plaatsfinanciering vanuit het rijk. 

Jasper van Dijk

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 106, nr. 47 2


