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In de brief van 24 mei jl., met het kenmerk OCW0600385 verzoeken de leden van de vaste commissie 
voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een reactie op de brief van de WEC-raad van 12 april 2006 
over de prognose van de groei van cluster 4. In antwoord hierop het volgende. 
 
De inventarisatie van de WEC-raad bevestigt opnieuw dat het aantal leerlingen in cluster 4 sterk 
toeneemt. Zoals u weet, is deze groei aanleiding geweest voor nader onderzoek. Op dit moment lopen 
drie onderzoeken om een beter beeld te krijgen van de groei, de oorzaken daarvan en mogelijke 
oplossingen. Het betreft een kwantitatieve analyse van de ontwikkelingen in het aantal geïndiceerde 
leerlingen, een kwalitatief onderzoek waarin de verschillen in deelnamepercentages tussen regio’s 
centraal staat en een vergelijkend onderzoek naar ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen. 
 
De kwantitatieve analyse is in een afrondende fase. De eerste resultaten hiervan zijn besproken met de 
WEC-raad/ Landelijke vereniging cluster 4. In dit overleg is ook gesproken over de inventarisatie van de 
WEC-raad over de groei die wordt verwacht per 1 augustus a.s. Het structureel oplossen van de 
wachtlijsten in cluster 4 vereist een samenhangend pakket aan maatregelen dat recht doet aan de 
problematiek van de leerlingen en tegelijkertijd leidt tot een beheersbare systematiek. Daarom wil ik 
wijzigingen in het systeem in samenhang bezien met de uitwerking van de vernieuwing van de 
zorgstructuren in het primair- en voortgezet onderwijs. Vooruitlopend hierop heb ik aan cluster 4 
voorgesteld om naar analogie van vorig jaar een incidentele regeling te treffen voor scholen die te 
maken hebben met een extreme groei, zodat de scholen de toename van het aantal leerlingen in 
augustus kunnen opvangen. Vorig jaar is de groei boven de 20% vergoed. Ik ben mij ervan bewust dat 
een groei van 20% hoog is, zeker wanneer scholen meerdere jaren achter elkaar met een sterke groei 
worden geconfronteerd. Gelet hierop kunnen scholen dit jaar in aanmerking komen voor bijzondere 
bekostiging wanneer zij worden geconfronteerd met een groei van 15% of meer ten opzichte van de 
laatste teldatum (1-10-2005 of 16-01-2006). Op basis van de inventarisatie van de WEC-raad worden 
de kosten van deze incidentele regeling geraamd op € 1,1 mln. Deze middelen zijn vrijgemaakt binnen 
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de begroting van OCW door een herschikking van middelen. Indien de kosten op basis van de aanvragen 
die op 1 augustus zijn ingediend uitgaan boven de € 1.1 miljoen dan zal het bedrag per leerling lager 
worden vastgesteld. 
 
De procedure die vorig jaar is gevolgd, wil ik dit jaar herhalen. Dit betekent dat scholen die per 1 
augustus a.s te maken hebben met een groei van het aantal ingeschreven leerlingen (exclusief 
residentiële leerlingen op plaatsen) van 15% of meer, ten opzichte van de laatste teldatum (1-10-2005 
of 16-01-2006) worden in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen voor bijzondere 
bekostiging. Deze aanvraag dient uiterlijk op 1 augustus a.s. te worden ingediend. De scholen krijgen 
voor de groei boven de 15% aanvullende formatie voor de periode augustus tot en met december 2006. 
Daarna ontvangen de scholen immers bekostiging voor deze leerlingen op basis van de leerlingtelling 
op 1 oktober 2006. 
 
Wat betreft de structurele oplossing van de problemen als gevolg van de sterke groei in cluster 4 wil ik 
graag ook de resultaten van de lopende onderzoeken afwachten. Deze verwacht ik in de loop van juni. 
Ook de opbrengsten van de uitwerking van hoofdlijnen van de vernieuwing van de zorgstructuren 
komen in juni beschikbaar. Graag wil ik beide trajecten in samenhang bezien en ik stel dan ook voor om 
met een beleidsreactie te komen op grond van alle onderzoeken en de opbrengsten van de vernieuwing 
van de zorgstructuren. Daar deze gegevens pas eind juni beschikbaar komen, is het niet mogelijk nog 
voor het reces met een reactie te komen. U kunt deze reactie voor de start van het nieuwe 
parlementaire jaar tegemoet zien. 
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