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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende: 
– dat een kleine groep ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen 

onderwijs volgt in scholen of afdelingen voor meervoudig gehandicap-
ten of op basis van verbrede toelating in scholen voor lichamelijk 
gehandicapten of zeer moeilijk lerende kinderen; 

– dat deze leerlingen om onderwijs te kunnen volgen voortdurend 
afhankelijk zijn van begeleiding die gefinancierd wordt op basis van de 
AWBZ, welke begeleiding de komende jaren voor een belangrijk deel 
zal worden gedecentraliseerd naar de gemeenten; 

overwegende: 
– dat geen twijfel bestaat over de noodzaak voor deze leerlingen, in 

aanmerking te blijven komen voor de zwaarste vorm van extra 
ondersteuning binnen het kader van passend onderwijs; 

– dat scholen vanwege de ernst van de handicap geconfronteerd worden 
met een veelheid aan administratieve procedures; 

– dat stelselwijzigingen ten aanzien van passend onderwijs en de AWBZ 
beide betrekking hebben op de groep ernstig meervoudig gehandi-
capte leerlingen, waarbij nog veel onduidelijkheid bestaat over de 
praktische uitwerking van deze stelselwijzigingen voor deze groep; 

verzoekt de regering: 
– ten eerste te bewerkstelligen dat de politieke leiding van de departe-

menten van OCW en VWS gezamenlijk met de VNG nog in 2012 een 
duurzame oplossing uitwerkt die passend onderwijs en begeleiding op 
basis van de (gedecentraliseerde) AWBZ zo goed mogelijk op elkaar 
doen aansluiten; 

– ten tweede in overleg met de sectororganisaties in het onderwijs nog 
in 2012 een procedure uit te werken waardoor de plaatsing van ernstig 
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meervoudig gehandicapte leerlingen in een voor hen passende school 
gerealiseerd kan worden met zo min mogelijk procedurele en 
administratieve belasting voor ouders en de betrokken scholen, onder 
meer door een voorbeeldafspraak in het referentiekader op te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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