Wat is passend onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de
buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en
meedoen in de samenleving.
Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal
(basis)onderwijs. Dat blijft dus zo. Per kind wordt bekeken wat de meest passende
onderwijsplek is.
Passend onderwijs is dus de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware
ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal,
hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen
schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar
samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken
onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen
dat bij hen past. Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Driegang.
Waarom is passend onderwijs ingevoerd?
Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering
(rugzakje) en indicatiestelling voor speciaal (basis)onderwijs. Met de invoering van
passend onderwijs wil men een aantal problemen oplossen. Een van de problemen is
dat steeds meer leerlingen, vooral leerlingen met ernstige gedragsproblemen,
verwezen worden naar speciaal (basis)onderwijs. Scholen en ouders vinden de
indicatiestelling erg bureaucratisch en het is lastig om ondersteuning op maat te
organiseren. Verder zijn er in het oude systeem veel kinderen die thuiszitten. Zij zijn
bijvoorbeeld van school verwijderd vanwege de problemen die ze hebben, of omdat
er geen goede begeleiding voor ze is op school. Het doel van passend onderwijs is dat
alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben,
een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt daarbij is: regulier als het kan,
speciaal als het moet.

Hoe werkt passend onderwijs?
Scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband krijgen geld om het
onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het
samenwerkingsverband ontvangt het geld en besluit over de toewijzing van
ondersteuning en geld naar de scholen. Hiervoor wordt het geld gebruikt dat nu in de
rugzakjes zit en naar ambulant begeleiders gaat. Maar ook het geld voor
ondersteuning op speciale scholen (cluster 3 en 4) en het speciaal basisonderwijs gaat
naar het samenwerkingsverband. De samenwerkende scholen maken een plan om
ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. In het ene
samenwerkingsverband zullen scholen dat anders doen dan in het andere
samenwerkingsverband. Er zullen dus verschillen zijn tussen regio’s in de manier
waarop onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuning eruit komt te zien. De
bedoeling is dat de scholen precies kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen
zodat ze ondersteuning op maat kunnen organiseren. Het ondersteuningsplan van ons
samenwerkingsverband Driegang is op school beschikbaar.
Wat is er veranderd?
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de
dagelijkse praktijk weinig veranderen. Wat is er dan veranderd vanaf 1 augustus
2014? Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een
passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar het kind wordt
aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het
regulier of speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden hier uiteraard nauw bij
betrokken en scholen werken daarbij samen.
De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt niet meer door het Rijk,
maar rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.
Wat betekent dit in de praktijk?
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die
een kind nodig heeft wordt, in overleg met de ouders, rechtstreeks door de school
georganiseerd. Ouders kunnen dus met school in gesprek over de wijze waarop de
ondersteuning aan het kind wordt geregeld. Binnen ons samenwerkingsverband is
afgesproken dat rugzakjes kunnen blijven worden ingezet tot de einddatum genoemd
in de beschikking, of tot einde basisschool. Daarna kan een verzoek worden gedaan
voor verdere extra ondersteuning.

Wordt voor een kind gedacht aan extra ondersteuning?
Bij een nieuwe aanmelding: Ouders kiezen de school waarvan zij denken dat die voor
hun kind het meest geschikt is en melden hun kind minimaal 10 weken van tevoren
schriftelijk aan. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de
school kan bieden. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of een kind wordt
toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw
kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met de ouders. Een kind
zit al op school?
Kijk in het schoolondersteunigsprofiel welke ondersteuning onze school kan bieden en
ga in gesprek met de leerkracht van uw kind en/of de intern begeleider.
Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?
In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen
er misschien een paar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in
de klas komen. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden die de school daarvoor heeft.
Meer informatie?
www.passendonderwijs.nl
www.5010.nl

