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Passend onderwijs passend maken in Houten  
De gemeente Houten streeft naar een inclusievere samenleving, een samenleving waar 

iedereen volwaardig mee kan doen. Onderwijs is de basis en de belangrijkste voorwaarde 

voor gelijke kansen en het maximaal ontwikkelen van talenten, ongeacht afkomst en 

achtergrond. 

Alle kinderen verdienen op die manier een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. 

Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk 

voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal 

onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.  

In Houten volgen zo’n 5500 kinderen basisonderwijs. Van de kinderen tussen 4-12 jaar volgt 

95% regulier basisonderwijs, 3% van de kinderen krijgt extra ondersteuning in het regulier 

basisonderwijs en 2% van deze groep krijgt onderwijs op een speciaal basisonderwijsschool. 

Op woensdag 17 januari 2017 heeft een druk bezochte bijeenkomst plaatsgevonden over 

passend onderwijs georganiseerd door zeven politieke partijen in Houten (PvdA, D66, VVD, 

GroenLinks, CDA, SGP en ChristenUnie). Ruim 50 aanwezigen met interesse voor of 

ervaring met dit thema hebben met elkaar gesproken over prioriteiten voor passend 

onderwijs in Houten. Daarbij zijn acht prioriteiten naar voren gekomen om passend onderwijs 

in Houten beter op de kaart te zetten.  

1) De basisschool is de start voor elk kind in het onderwijs 

Wanneer kinderen vóór de start van het basisonderwijs jeugdhulp nodig hebben, is 

de kans groot dat zij niet de stap naar het regulier onderwijs maken. In Nederland 

wordt naar verhouding met andere landen in Europa, veel meer en al heel jong 

geselecteerd. Inclusief onderwijs betekent echter dat kinderen hun 

onderwijsloopbaan zouden moeten starten in het regulier onderwijs. Dat moet het 

uitgangspunt zijn voor alle kinderen in Houten, omdat op school goed beoordeeld kan 

worden of dat ook mogelijk is. 

2) Breng jeugdhulp binnen de school 

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij 

verantwoordelijk zijn alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede 

onderwijsplek te bieden. De jeugdwet uit 2015, die de gemeente verantwoordelijk 

maakt voor de uitvoering, is bedoeld om jeugdhulp dichter bij huis te krijgen. De 

gemeente moet er voor zorgen dat onderwijs en jeugdhulp niet naast elkaar werken 

of dat jeugdhulp het bij complexe zorg overneemt van de school, maar dat zij 

partners zijn in een integrale aanpak. De gemeente moet hiervoor de  

randvoorwaarden scheppen, onder meer door er voor te zorgen dat in 

onderwijsgebouwen (fysiek) plek is voor de jeugdhulp en de expertise die de 

gemeente (mede-)bekostigt. Gemeenteambtenaren, jeugdhulpverleners en 
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leerkrachten uit het onderwijs moeten elkaar weten te vinden en regelmatig met 

elkaar in overleg treden. 

3) Afwijkend gedrag in de klas onder ogen zien 

Uit de praktijk wordt gemeld dat steeds meer kinderen gedragsproblemen vertonen. 

Dat kan zowel extravert als introvert gedrag zijn. Omdat we toe willen naar inclusief 

onderwijs, moeten we deze kinderen ondersteunen zodat ze in het reguliere 

onderwijs kunnen blijven. De zorg en aandacht voor kwetsbare kinderen mag echter 

niet ten koste gaan van de aandacht voor de andere kinderen. Dat betekent dat we in 

Houten veel mogelijkheden moeten creëren voor tijdelijke alternatieve opvangplekken 

(‘landingsplekken’). Bij voorkeur kleinschalig en lokaal. Initiatieven zoals ‘De jonge 

ontdekker’ of ‘t Weijtje’ (voor 13-18 jaar) moeten beter bekend worden en meer 

ingezet. Het doel is blijven meedoen in het regulier onderwijs door leerkrachten te 

ondersteunen en onderwijszorgarrangementen ook binnen de scholen te 

organiseren. We moeten niet meer denken in óf-óf maar in én-én. 

4) Scholen in Houten uitdagen samen te kiezen vóór inclusief onderwijs  

In Houten gaan veel kinderen nog naar specialistische jeugdhulpvoorzieningen. 

Inclusief onderwijs betekent dat scholen op een andere manier moeten (leren) kijken: 

wat heeft de leerkracht, de groep en de leerling nodig zodat de klas in zijn geheel 

goed blijft functioneren? Bij scholen die wel inclusief onderwijs organiseren neemt 

tolerantie ten opzichte van afwijkend gedrag enorm toe. Ervaring leert dat dit een 

positief effect heeft op een veilig schoolklimaat en de kans vergroot dat kinderen een 

plek binnen het regulier onderwijs behouden. 

5) Expertise in de klas snel op orde brengen 

Vanaf de invoering van het passend onderwijs in 2014 is er in Houten voor wat betreft 

het passend onderwijs (te) veel bij hetzelfde gebleven. Door gemaakte keuzen vanuit 

het onderwijs was er weinig geld voor extra ondersteuning in de klas. Dat wreekt zich 

nu in een tekort aan handen en een veel te hoge werkdruk voor leerkrachten. Vanaf 

2017 is er gekozen voor een ander model waardoor er meer geld per leerling 

beschikbaar is. Houten moet een inhaalslag maken voor wat betreft het op niveau 

brengen van expertise en het organiseren van extra handen in de klas. We moeten 

de professionals op school versterken zodat kinderen niet uit school geplaatst hoeven 

te worden. We willen dat het samenwerkingsverband, met de schoolbesturen, in 

samenwerking met de gemeente een plan maken hoe de benodigde expertise in de 

klas binnen twee jaar op orde komt.  

6) Investeer in vroeg-signalering en preventie 

Ouders moeten zich uitgenodigd voelen om op tijd aan de bel te trekken als zij 

denken dat hun kind extra zorg en hulp nodig heeft. Ouders moeten deze bel wel 

makkelijk kunnen vinden. Omgekeerd moeten ouders ook goed geïnformeerd worden 

wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in het onderwijs en de ondersteuning 

voor hun kind. In de praktijk blijkt dat ouders en leerkrachten soms lijnrecht tegenover 

elkaar kunnen komen te staan. Het multidisciplinair overleg waarin meer partijen 

samen met de ouders, nadenken over het kind, wordt door de professionals als een 

verbetering gezien omdat de ouders daar gesprekpartner zijn. Vroegtijdig aanmelden 

is essentieel om het multidisciplinair overleg een preventieve functie te geven. 

7) Breng de lokale situatie in beeld 

Onderwijs en jeugdhulp zijn nu nog te veel gescheiden werelden. Voor een goede 

inrichting van passend onderwijs zullen we veel meer dan nu het geval is, de lokale 

factoren en problemen in wijken en scholen in beeld moeten hebben (kengetallen). 

Dit levert aanknopingspunten voor het verhelderen van de behoefte, het aanbod en 

de expertise die nodig is. Daarbij willen we ook de situatie in beeld hebben als het 

gaat om kinderen van statushouders die extra ondersteuning nodig hebben, in het 
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bijzonder de aansluiting van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Het gaat om 

statushouderkinderen die nog geheel of deels in de Taalklas zitten (dus de 

Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen). We willen daar tijdig op kunnen 

anticiperen.   

Zonder informatie zijn interventies weinig doelgericht en kunnen kinderen tussen wal 

en schip raken. Een nulmeting zou wenselijk zijn, zodat we over vier jaar kunnen 

beoordelen of we ons doel bereikt hebben.  

8) Organiseer samenhangende hulp vanuit een gezamenlijke visie 

We moeten in Houten werken aan een gezamenlijke visie op opvoeden, opgroeien en 

ontwikkelen. Dat is de enige manier om tot samenhangende hulp voor kinderen en 

jongeren te komen. Als er sprake is van problemen in het gezin op verschillende 

domeinen, zoals opvoeding, scholing, werk, financiën, woonsituatie, is het van belang 

dat de hulp in samenhang wordt geboden. Het beleid in Houten is werken vanuit ‘één 

kind, één gezin, één plan’, maar de praktijk is weerbarstig. Het is daarom van belang 

dat scholenbesturen en gemeente samen werken aan een gezamenlijke visie en we 

als raad het beleid en de lessen uit de uitvoeringspraktijk actief blijven volgen, er van 

leren en daar actief bij betrokken zijn. Dit kan bijvoorbeeld door als gemeente een 

tweejaarlijkse een conferentie te organiseren met ouders, leerkrachten, professionals 

uit de gehele onderwijs- en zorgketen, bestuurders en politiek.  

De ondertekenaars van dit manifest roepen het college op om deze punten te verwerken in 

het onderwijs- en jeugdhulpbeleid, wensen op de hoogte te blijven van de 

beleidsontwikkeling en spreken de bereidheid uit ondersteuning aan het onderwijsveld in 

Houten te willen bieden. We verwachten dat het college met deze prioriteiten, samen met 

schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de jeugdhulporganisaties, aan de slag gaat.  

 

Houten, 13 februari 2018 
 
Anneke Dubbink     PvdA 
Agaath Dekker-Groen D66 
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Pascal Ooms   SGP 
Jana Smith-Visser  ChristenUnie 
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