Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 werd de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die
extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere
leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen.
Uitgangspunt bij passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet.
Er zijn leerlingen die het beste tot hun recht komen in het reguliere onderwijs, dat biedt immers vaak de beste kansen op een
vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Terwijl voor andere leerlingen het speciaal onderwijs de meeste mogelijkheden biedt.
Om alle leerlingen een passende plek te bieden gaan scholen en hun besturen in een regio met elkaar samenwerken. In elke regio is een
samenwerkingsverband opgericht.
Er zijn afspraken gemaakt over de inhoudelijke aanpak en de verdeling van het geld. Ook leraren moeten daarover meepraten,
meedenken en meedoen. U bent de professional die leerlingen elke dag uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. U kent de leerlingen het
beste. U weet waar een handje geholpen moet worden en wat wel en niet in de klas kan. Daarom zijn juist uw input en uw kennis van
groot belang bij de afspraken over passend onderwijs.
Zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra
ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Vroeger moesten ouders zelf op zoek naar een geschikte school.
Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om een passende
onderwijsplek te bieden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere
onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op. Dit profiel is bedoeld om aan te geven
welke ondersteuning een school kan bieden.
Kan mijn school een leerling weigeren of verwijderen?
Uw school is, ondanks de zorgplicht, niet verplicht om alle leerlingen te plaatsen. Sowieso gelden in het voortgezet onderwijs de reguliere
eisen voor toelating en plaatsing. Uitgangspunt van de zorgplicht is wel dat de school altijd eerst onderzoekt of zij zelf een passende plek
kan bieden en dat de school bij weigering of verwijdering verantwoordelijk is om een plek op een andere school te bieden waar
de leerling geplaatst kan worden.
Maatwerk
Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Dat
kan met extra ondersteuning in de klas in het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld door inzet van een klassenassistent in de klas of het
inrichten van nieuwe voorzieningen, maar ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Passend onderwijs biedt deze ruimte, ook in financiële zin. Want
neemt een school meer leerlingen op die extra ondersteuning nodig hebben, dan ontvangt de school daarvoor ook meer geld van het
samenwerkingsverband. Daarom vervallen de landelijke indicatiecriteria voor het (voortgezet) speciaal onderwijs of een rugzak. In plaats

daarvan gaan scholen in het samenwerkingsverband bepalen wanneer een leerling kan worden toegelaten tot het speciaal basis
onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Wilt u meer weten over passend onderwijs, dan kunt u terecht op www.passendonderwijs.nl. Hier kunt u zich ook
aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief

