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Geachte heer Slob, 
 
Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 13 november 2020 het “Voorstel van 
Wet houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet voort-
gezet onderwijs 2020 en de Jeugdwet in verband met een doorbraakaanpak voor onder-
wijs en jeugdhulp en het tegengaan van verzuim (doorbraakaanpak onderwijs en jeugd-
hulp)” ontvangen voor advies. Het wetsvoorstel moet op 1 augustus 2022 in werking 
treden. De internetconsultatie vond plaats van 13 november 2020 tot 4 januari 2021.  
 
Uitwisseling van verzuimgegevens 
Van samenwerkingsverbanden passend onderwijs wordt verwacht dat zij verzuim en 
thuiszitten helpen voorkomen en terugdringen. Deze taak is echter alleen impliciet 
opgenomen in de wet. Volgens de toelichting bij het voorstel ontbreekt hierdoor een 
grondslag voor de uitwisseling van verzuimgegevens. Het wetsvoorstel regelt dat samen-
werkingsverbanden toegang tot het verzuimregister (via DUO) krijgen en daarmee de 
beschikking over verzuimgegevens van de scholen die bij hen zijn aangesloten.  
 
Doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp 
Het wetsvoorstel creëert verder een verplichting voor samenwerkingsverbanden en voor 
gemeenten om af te spreken hoe zij handelen in het geval er sprake is van verzuim “als 
gevolg van het ontbreken van een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs”. Zij 
moeten aldus een gezamenlijke ‘doorbraakaanpak’ vastleggen. De afspraken moeten er 
op zijn gericht dat het verzuim binnen drie maanden na het ontstaan wordt beëindigd. 
 
Toetsingskader 
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsings-
kader: 
1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het 

meest aangewezen instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de 

wetgeving moeten naleven? 
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 
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1. Nut en noodzaak 
Als gevolg van de invoering van passend onderwijs was onder meer een daling verwacht 
van het aantal het aantal ‘thuiszitters’, maar dat aantal nam juist toe. In het schooljaar 
2018-2019 waren er ruim 4500 kinderen en jongeren, niet vrijgesteld van de leerplicht, 
die langer dan drie maanden thuis zaten zonder onderwijs.  
 
Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt uit onderzoek dat het bestaan van een 
duidelijke, effectieve overlegstructuur een positieve invloed heeft op het voorkomen en 
tegengaan van (langdurig) thuiszitten. Maar de regionale aanpak op basis van het Thuis-
zitterspact (2016) heeft nog niet het gewenste resultaat gehad, aangezien  nog niet alle 
samenwerkingsverbanden en gemeenten een duidelijke doorbraakaanpak hebben. 
Daarom wordt nu een wettelijke verplichting voor deze partijen vastgelegd.  
 
Het wettelijk verplichten van een doorbraakaanpak is volgens de toelichting geen oplos-
sing voor alle thuiszittende leerlingen, want thuiszitten is vaak het gevolg van complexe 
problematiek met meerdere oorzaken. De verwachting is dat de wettelijke verankering 
van de beoogde doorbraakaanpak ervoor zal zorgen dat samenwerkingsverbanden 
(onderwijs) en gemeenten (jeugdhulp) door het maken van afspraken sneller tot beslui-
ten komen in het belang van de leerling. Het aanscherpen en verduidelijken van de 
wettelijke taak van samenwerkingsverbanden om verzuim te voorkomen en terug te 
dringen, levert daarbij de grondslag voor het delen van verzuimgegevens via DUO. Met 
de juiste informatie kunnen samenwerkingsverbanden in individuele gevallen adviseren 
over het verzuim en thuiszitten of bemiddelen bij het vinden van het juiste onder-
steuningsaanbod. Ook is het samenwerkingsverband hierdoor beter in staat om te beoor-
delen of het aanbod in de regio dekkend is, aldus de toelichting.  
 
Het college constateert dat nut en noodzaak van de maatregelen voldoende zijn onder-
bouwd. Het college heeft geen adviespunten of aanvullende opmerkingen.   

2. Minder belastende alternatieven 
Uit de toelichting blijkt dat diverse alternatieven zijn overwogen om doorzettingsmacht 
te realiseren. Deze alternatieven zijn het verlenen van mandaat aan een persoon die niet 
voor het betreffende bestuursorgaan werkzaam is; het aanwijzen van een procesregisseur 
met een wettelijk adviesrecht; of het instellen van een onafhankelijk ‘landelijk loket’. In 
het voorstel geeft u aan niet te willen tornen aan de bestaande bevoegdheden van 
scholen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en de grondwettelijke vrijheid van onder-
wijs, mede omdat verschuiving van bevoegdheden waarschijnlijk nieuwe bureaucratie 
betekent. Daarbij geven de uitkomsten van de evaluatie van het passend onderwijs 
daartoe geen aanleiding, aldus de toelichting. Een regionale doorbraakaanpak aansluitend 
bij de bestaande (decentrale) infrastructuur biedt bij het wetsvoorstel een meer 
“duurzame en structurele” oplossing. Ook is gedacht aan het instellen van “verplichtende 
arbitrage” in het geval overleg niet heeft geresulteerd in een oplossing voor het kind of 
de jongere. Hiervoor is niet gekozen, omdat het samen met ouders komen tot een oplos-
sing, zonder dwang, wordt gezien als de meest duurzame aanpak.  
 
Het college constateert dat alternatieven zijn overwogen en beargumenteerd niet zijn 
gekozen. Het college heeft geen adviespunten of aanvullende opmerkingen.  
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3. Werkbaarheid 
Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel verandert er niets aan de rechtspositie van 
leerlingen en ouders. Ouders behouden de vrijheid om al dan niet in te stemmen met het 
aanbod. Zij kunnen terecht bij onderwijs(zorg)consulenten voor advies en begeleiding. 
Daarbij is er een landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) waarop ouders 
een beroep kunnen doen. 
 
De verantwoordelijkheid voor de aanpak van het verzuim ligt in eerste instantie bij de 
school zelf. Voor het overgrote deel van de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
wordt de oplossing in de school gevonden, zonder tussenkomst van het samenwerkings-
verband. Naarmate de ondersteuningsvraag complexer wordt, is meer overleg nodig met 
het samenwerkingsverband en met de gemeente. De regering sluit in het voorstel aan bij 
de wettelijke bepalingen over ongeoorloofd verzuim, omdat dit de enige soort verzuim is 
waarvoor een wettelijke meldplicht geldt. Verzuim mét een geldige reden is immers niet 
verboden en kan daarom niet als wettelijke grondslag dienen voor maatregelen. Maar dit 
geoorloofde verzuim kan een voorbode zijn van ongeoorloofd verzuim en schooluitval. 
Daarom worden samenwerkingsverbanden en gemeenten gestimuleerd om ook afspraken 
te maken over preventie en het tegengaan van geoorloofd verzuim. Het is echter niet 
duidelijk of een daadwerkelijke doorbraakaanpak van de samenwerkingsverbanden en 
gemeenten ook kan plaatsvinden op verzoek van scholen en ouders, bijvoorbeeld in 
situaties van geoorloofd verzuim.  
 
3.1 Het college adviseert te verduidelijken of en wanneer scholen, leerkrachten, 

ouders en leerlingen een beroep kunnen doen op de doorbraakaanpak van 
samenwerkingsverbanden en gemeenten.  

 
Samenwerkingsverbanden en gemeenten worden verplicht af te spreken hoe zij handelen 
in het geval er sprake is van verzuim “als gevolg van het ontbreken van een zo passend 
mogelijke plaats in het onderwijs”. Daarbij is bepaald dat de afspraken gericht moeten 
zijn op het beëindigen van het verzuim binnen drie maanden na het ontstaan daarvan. 
De maatregel is één van de onderdelen van de “verbeteraanpak passend onderwijs”.1 
Diverse initiatieven, experimenten en pilots moeten het voor professionals makkelijker 
maken om passende combinaties van onderwijs en zorg te bieden aan leerlingen.2  
 
Een verbeterde samenwerking en verbinding tussen onderwijs en (jeugd)zorg is mogelijk 
essentieel voor het welslagen van de doorbraakaanpak. Verder moeten scholen, 
leerkrachten, samenwerkingsverbanden en gemeenten voldoende toegerust zijn om hun 
wettelijke verplichtingen na te komen en invulling te geven aan de verwachtingen van 
ouders en leerlingen.  
 
3.2 Het college adviseert ter voorbereiding op de implementatie van het 

wetsvoorstel met scholen, leerkrachten, samenwerkingsverbanden en 
gemeenten te inventariseren of zij voldoende en adequaat zijn toegerust om 
aan de wettelijke verplichtingen en verwachtingen van ouders en leerlingen 
te kunnen voldoen.    

 
1 Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs | Tweede Kamer der Staten-
Generaal (brief aan de Tweede Kamer van 4 november 2020).” ATR adviseerde eerder over het wetsvoorstel 
voor wijziging van de Leerplichtwet in verband met het aanscherpen van de procedure voor vrijstelling op 
lichamelijke of psychische gronden Wetsvoorstel wijziging Leerplichtwet - ATR (atr-regeldruk.nl).  
2 Kamerbrief over onderwijs en zorg | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl (derde onderwijs- en zorgbrief van 10 
november 2020).  
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4. Gevolgen regeldruk 
De toelichting bij het wetsvoorstel bevat een regeldrukparagraaf. In deze paragraaf 
ontbreken in ieder geval de volgende elementen: 
 De eenmalige kosten voor samenwerkingsverbanden om kennis te nemen van het 

wetsvoorstel.  
 De tijdsinvestering voor het maken, vastleggen en naleven van de afspraken ten 

behoeve van het ondersteuningsplan, waaronder het (eventueel) werven en instal-
leren van een procesregisseur.  

 Een onderbouwing van het aantal casussen (jaarlijks 10) en uren (20) per casus voor 
de procesregisseur. 

 De regeldrukkosten voor een DPIA (Data Protection Impact Assessment) die de 
samenwerkingsverbanden (en gemeenten) moeten uitvoeren voor het verwerken 
van persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens.  

 Het verkrijgen van de toegang tot het verzuimregister via DUO en het (structureel) 
raadplegen daarvan.   

 De inzet van de samenwerkingsverbanden voor het toezicht van de Inspectie(s), de 
eventuele medewerking aan (thema)onderzoeken en evaluatie.  

 Een totaalbeeld van de regeldrukkosten voor de samenwerkingsverbanden.  
 
4.1 Het college adviseert de regeldruk in beeld te brengen in de toelichting bij 

het wetsvoorstel, conform de Rijksbreed geldende systematiek.  
 
De toelichting bij het wetsvoorstel staat stil bij de raakvlakken met het Wetsvoorstel 
Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). ‘Wams’ beoogt gemeenten 
zodanig te positioneren, dat zij een “integrale ondersteuning aan burgers kunnen bieden”. 
Het is voorstelbaar dat de doorbraakaanpak voor onderwijs en jeugdhulp daarbij in beeld 
komt voor een leerling. Om onnodige bureaucratie te voorkomen en de beoogde integra-
liteit te borgen, moet het helder zijn hoe de twee aanpakken/wetsvoorstellen zich tot 
elkaar verhouden. Dit aspect wordt in het onderhavige wetsvoorstel nog verder uit-
gewerkt, aldus de toelichting.  
 
Een duidelijke, effectieve overlegstructuur en een integrale ondersteuning van ouders en 
leerlingen, kunnen bijdragen aan minder (ervaren) regeldruk, voor scholen, samen-
werkingsverbanden, gemeenten, ouders en leerlingen. Het college vindt de aangekon-
digde uitwerking van de raakvlakken met het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige proble-
matiek sociaal domein (Wams) daarom van belang. 
 
Om meer zicht te krijgen op de regeldrukgevolgen voor de samenwerkingsverbanden en 
gemeenten, acht het college het raadzaam om in samenspraak met de verbanden en met 
gemeenten, na te gaan wat de wettelijke verplichtingen kwalitatief en kwantitatief voor 
hen betekenen.  
 
4.2 Het college adviseert om met de samenwerkingsverbanden en gemeenten 

inzichtelijk te maken wat de wettelijke verplichtingen betekenen met het 
oog op de (ervaren) regeldruk.  
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Dictum 
Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatie-
versie van dit voorstel: 
 
Het wetsvoorstel indienen nadat met de adviespunten rekening is gehouden.  
 
Het wetsvoorstel is mede aangeboden namens staatssecretaris Blokhuis. Een afschrift 
van dit advies is daarom naar het Ministerie van VWS gezonden. 
 
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 

 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
 


