
Korte	  geschiedenis	  van	  zorg	  in	  de	  school	  	  
	  
De	  groei	  van	  de	  behoefte	  aan	  voorzieningen	  voor	  kinderen	  met	  een	  speciale	  
ondersteunings-‐of	  zorg	  behoefte	  is	  al	  langere	  tijd	  onderwerp	  van	  aandacht.	  	  
In	  1987	  schrijven	  Doornbos	  en	  Stevens	  een	  omvangrijk	  rapport	  over	  de	  groei	  van	  het	  
speciaal	  onderwijs.	  In	  1986	  telt	  het	  speciaal	  onderwijs	  1001	  scholen	  en	  100.000	  
leerlingen.	  In	  het	  rapport	  wordt	  geconstateerd	  dat	  er	  een	  groei	  is	  van	  het	  speciaal	  
onderwijs	  (gecorrigeerd	  voor	  demografische	  ontwikkeling),	  maar	  dat	  de	  groei	  een	  
resultante	  is	  van	  een	  uitermate	  gecompliceerd	  proces.	  Doornbos	  en	  Stevens	  
signaleren	  al	  dat	  de	  verwijzingssystematiek	  van	  het	  regulier	  naar	  het	  speciaal	  
onderwijs	  een	  zwakke	  plek	  is,	  waar	  verschillende	  mechanismen	  onder	  schuil	  gaan	  
(door	  de	  regelgeving	  bleken	  scholen	  in	  staat	  leerlingen	  te	  selecteren,	  glijden	  
sommige	  leerlingen	  af	  naar	  het	  speciaal	  onderwijs	  of	  worden	  kinderen	  na	  een	  lang	  
proces	  uitgestoten).	  
Er	  werden	  twee	  voorzieningen	  bedacht:	  1)	  de	  leerlinggebonden	  financiering	  (het	  
rugzakje)	  en	  2)	  het	  nieuwe	  speciaal	  basisonderwijs	  (SBAO).	  	  
Het	  rapport	  van	  de	  commissie	  Rispens	  (1995)	  is	  de	  basis	  voor	  de	  veranderingen	  in	  
het	  speciaal	  onderwijs.	  In	  dit	  rapport	  wordt	  voor	  het	  eerst	  gesproken	  over	  
leerlinggebonden	  financiering	  (LGF).	  De	  commissie	  acht	  het	  wenselijk	  dat	  ouders	  
meer	  zeggenschap	  krijgen	  over	  de	  inhoud	  en	  de	  aanpak	  van	  het	  additionele	  
onderwijs-‐	  en	  zorgaanbod	  voor	  hun	  kind;	  op	  basis	  van	  een	  indicatie	  krijgen	  
leerlingen	  een	  zorgbudget	  mee	  (in	  een	  ‘rugzakje’).	  Het	  uitgangspunt	  is	  het	  verruimen	  
van	  de	  keuzemogelijkheid	  voor	  ouders.	  Op	  basis	  van	  het	  rapport	  van	  de	  commissie	  
wordt	  overgegaan	  tot	  het	  instellen	  van	  Regionale	  expertisecentra,	  voor	  vier	  clusters.	  	  
Cluster	  1:	  blinde,	  slechtziende	  kinderen	  
Cluster	  2:	  dove,	  slechthorende	  kinderen	  
Cluster	  3:	  gehandicapte	  en	  langdurig	  zieke	  kinderen	  
Cluster	  4:	  kinderen	  met	  stoornissen	  en	  gedragsproblemen	  
	  
De	  vorming	  van	  Regionale	  Expertise	  Centra	  (ook	  wel	  de	  REC-‐vorming	  genoemd)	  
brengt	  een	  nauwsluitende	  indicatiestelling	  met	  zich	  mee,	  met	  onafhankelijke	  
commissies	  voor	  indicatiestelling	  en	  duidelijke	  procedures,	  gericht	  ook	  op	  snellere	  
afhandeling	  van	  aanmelding	  en	  doorverwijzing.	  Wezenlijk	  is	  dat	  ouders	  zelf	  kunnen	  
kiezen	  of	  zij	  een	  reguliere	  of	  een	  gespecialiseerde	  school	  voor	  hun	  kind	  wensen.	  ‘Een	  
vraaggestuurde	  bekostiging	  van	  het	  speciaal	  onderwijs	  is	  een	  belangrijk	  instrument	  
om	  emancipatie,	  integratie	  en	  normalisatie	  in	  het	  en	  door	  het	  onderwijs	  te	  
bevorderen’	  (OCW,	  1996,	  p.	  5).	  Het	  nam	  echter	  zeven	  jaar	  van	  het	  beleidsplan	  De	  
Rugzak	  (OCW,	  1996)	  tot	  de	  wettelijke	  verankering	  van	  de	  RECs	  (invoering	  WEC,	  
2003).	  (zie	  Bronneman-‐Helmers,	  2012)	  
De	  invoering	  van	  het	  LGF-‐systeem	  en	  de	  REC-‐vorming	  is	  stevig	  ingebed	  in	  een	  
landelijk	  begeleidingstraject	  met	  ‘wegbereiders’.	  Het	  gehele	  proces	  is	  degelijk	  
gestructureerd	  en	  in	  etappeverslagen	  wordt	  over	  de	  voortgang	  bericht.	  	  
	  
Een	  tweede	  ontwikkeling	  sinds	  het	  rapport	  van	  Doornbos	  en	  Stevens	  is	  dat	  scholen	  
met	  leer	  en	  opvoedingsmoeilijkheden	  (LOM),	  moeilijk	  lerende	  kinderen	  (MLK)	  en	  in	  
hun	  ontwikkeling	  bedreigde	  kleuters	  (IOBK)	  werden	  samengevoegd	  tot	  speciaal	  
basisonderwijs	  (SBAO).	  De	  vorming	  van	  het	  speciaal	  basisonderwijs	  heette	  'Weer	  



Samen	  Naar	  School'	  (WSNS).	  ‘Weer	  Samen	  Naar	  School’	  is	  geregeld	  in	  regionale	  
samenwerkingsverbanden.	  Zo’n	  samenwerkingsverband	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  
reguliere	  basisscholen	  en	  één	  of	  meer	  scholen	  voor	  speciaal	  basisonderwijs.	  Ieder	  
samenwerkingsverband	  heeft	  een	  Permanente	  Commissie	  Leerlingenzorg	  die	  
beoordeelt	  of	  plaatsing	  van	  een	  leerling	  in	  het	  speciaal	  basisonderwijs	  noodzakelijk	  
is.	  Na	  de	  hoofdlijnennotitie	  in	  1990,	  kreeg	  dit	  in	  1998	  een	  wettelijke	  basis	  in	  de	  Wet	  
Primair	  onderwijs	  (WPO).	  In	  WSNS	  gaat	  het	  bijvoorbeeld	  om	  leerlingen	  met	  ADHD,	  
dyslexie	  of	  autisme	  of	  hoogbegaafde	  leerlingen	  die	  extra	  aandacht	  nodig	  hebben.	  	  
	  
Binnen	  de	  school	  is	  het	  team	  de	  laatste	  jaren	  versterkt	  met	  een	  intern	  begeleider.	  In	  
de	  loop	  der	  jaren	  heeft	  de	  interne	  begeleiding	  zich	  ontwikkeld	  van	  diagnosticeren	  en	  
remediëren	  van	  kinderen	  apart	  van	  de	  groep	  tot	  het	  begeleiden	  van	  collega-‐
leerkrachten	  om	  binnen	  de	  groep	  om	  te	  gaan	  met	  verschillen	  tussen	  leerlingen.	  
Weer	  samen	  naar	  school	  (WSNS)	  heeft	  een	  belangrijke	  bijdrage	  geleverd	  aan	  het	  
denken	  over	  en	  de	  praktijk	  van	  de	  onderwijszorg	  (Rutten,	  2012).	  	  
	  
Een	  andere	  ontwikkeling	  rond	  onderwijszorg	  was	  de	  oprichting	  van	  zorg-‐	  en	  
adviesteams	  (ZAT’s).	  De	  belangrijkste	  taak	  van	  deze	  teams	  is	  een	  verbinding	  te	  
leggen	  tussen	  onderwijszorg	  binnen	  de	  school	  en	  zorg	  voor	  kinderen	  buiten	  de	  
school,	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  een	  combinatie	  van	  onderwijsgerelateerde	  en	  
gezinsgerelateerde	  problematiek.	  ZAT’s	  bestaan	  in	  het	  algemeen	  uit	  de	  interne	  
begeleider	  van	  de	  school,	  een	  jeugdverpleegkundige	  en	  een	  schoolmaatschappelijk	  
werker.	  Casusbesprekingen	  en	  lichte	  pedagogische	  advisering	  zijn	  de	  belangrijkste	  
activiteiten.	  Voor	  wat	  ingewikkelder	  vraagstukken	  kan	  er	  worden	  opgeschaald	  naar	  
bovenschoolse	  teams,	  met	  de	  jeugdzorg	  en	  de	  leerplicht.	  De	  jeugdgezondheidszorg	  
en	  het	  maatschappelijk	  werk	  ontlasten	  de	  school,	  zodat	  deze	  zich	  kan	  concentreren	  
op	  het	  onderwijs.	  Inmiddels	  is	  er	  sprake	  van	  een	  vrijwel	  dekkend	  netwerk	  van	  zorg	  
en	  adviesteams.	  De	  vormgeving	  verschilt	  per	  gemeente.	  Zorg-‐	  en	  adviesteams	  
worden	  kleiner	  en	  slagvaardiger.	  De	  grootschaliger	  buurtnetwerken,	  worden	  
vervangen	  door	  kleinschalige	  slagvaardige	  teams	  die	  rond	  de	  individuele	  school	  zijn	  
georganiseerd.	  Een	  verdere	  stap	  is	  dat	  professionals	  uitsluitend	  nog	  over	  kinderen	  
praten	  in	  aanwezigheid	  van	  de	  ouders.	  De	  stelregel	  ‘nooit	  praten	  over	  ouders,	  maar	  
altijd	  met	  ouders’	  wint	  gestaag	  terrein	  en	  past	  in	  een	  ontwikkeling	  waarin	  school	  en	  
ouders	  serieus	  werk	  maken	  van	  pedagogisch	  partnerschap	  (Rutten,	  2012).	  ZAT’s	  zijn	  
meestal	  georganiseerd	  via	  de	  Centra	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin.	  De	  implementatieperiode	  
van	  deze	  CJG’s	  is	  beëindigd	  (2007-‐2011)	  en	  het	  initiatief	  wordt	  nu	  aan	  de	  gemeenten	  
gelaten.	  CJG’s	  hebben	  een	  takenpakket	  op	  het	  gebied	  van	  opgroeien	  en	  opvoeden.	  
De	  vier	  kerntaken	  die	  hieruit	  voortvloeien	  zijn:	  	  

1. Signaleren,	  analyseren	  en,	  indien	  nodig,	  gespecialiseerde	  hulp	  inschakelen;	  
2. Ondersteuning	  en	  dienstverlening	  bieden,	  zoals	  voorlichting,	  

advies/consultatie,	  informatie	  en	  hulp;	  
3. Integrale	  zorg	  organiseren;	  
4. Monitoren,	  screenen	  en	  vaccineren.	  

(bron	  website	  Nji)	  
	  
Rond	  2006	  worden	  opnieuw	  discussies	  gevoerd	  over	  het	  systeem	  van	  speciaal	  
onderwijs	  en	  inclusief	  onderwijs.	  Verschillende	  onderzoeken	  (bijvoorbeeld	  CPB,	  SER	  



en	  Algemene	  Rekenkamer)	  wijzen	  op	  systeemeigen	  kenmerken	  die	  de	  kosten	  van	  
het	  gehele	  stelsel	  na	  verloop	  van	  tijd	  toch	  doen	  stijgen	  (waaronder	  open-‐einde-‐
financiering).	  Daarnaast	  blijkt	  het	  verschijnsel	  van	  wachtlijsten	  en	  thuiszitten	  
behoorlijk	  hardnekkig.	  In	  de	  verschillende	  rapporten	  wordt	  toch	  weer	  geconstateerd	  
dat	  het	  aantal	  zogenaamde	  zorgleerlingen	  is	  gestegen	  naar	  100.000	  in	  2007.	  	  
	  
	  


