
Invoering	  passend	  onderwijs	  	  
Omdat	  het	  aantal	  kinderen	  dat	  werd	  geïndiceerd	  voor	  zorg	  toch	  bleef	  stijgen	  is	  een	  
nieuw	  plan	  voor	  de	  ondersteuning	  van	  kinderen	  met	  een	  ondersteuningsbehoefte	  
ontwikkeld.	  De	  invoering	  van	  passend	  onderwijs	  is	  een	  belangrijke	  verandering	  van	  
filosofie	  van	  de	  zorg	  voor	  leerlingen	  met	  een	  zorgbehoefte.	  Passend	  onderwijs	  is	  
gebaseerd	  op	  inclusief	  onderwijs,	  hetgeen	  betekent	  dat	  je	  de	  leerling	  zo	  veel	  
mogelijk	  op	  de	  school	  in	  de	  buurt	  een	  plek	  geeft.	  Dit	  is	  een	  belangrijke	  culturele	  
verandering.	  Kernpunten	  van	  deze	  aanpak	  zijn:	  

• Scholen	  hebben	  een	  zorgplicht	  
• Er	  wordt	  niet	  meer	  gesproken	  van	  zorg	  voor	  de	  kinderen	  maar	  van	  

ondersteuningsbehoefte	  
• Scholen	  bepalen	  zelf	  een	  schoolondersteuningsprofiel	  
• Het	  systeem	  van	  de	  leerlingebonden	  financiering	  wordt	  afgeschaft	  
• Er	  worden	  nieuwe	  samenwerkingsverbanden	  gemaakt	  op	  basis	  van	  

postcodes	  	  
• De	  landelijke	  indicatiestelling	  wordt	  afgeschaft	  
• Samenwerkingsverbanden	  gaan	  werken	  met	  een	  budget	  en	  bepalen	  hoe	  de	  

ondersteuning	  wordt	  ingezet;	  eens	  in	  de	  vier	  jaar	  wordt	  een	  
ondersteuningsplan	  ingediend	  

• Er	  wordt	  meer	  afgestemd	  met	  andere	  sectoren	  (bijvoorbeeld	  de	  jeugdzorg	  en	  
de	  wmo-‐zorg)	  

De	  transitie	  naar	  Passend	  onderwijs	  kent	  zes	  belangrijke	  doelstellingen:	  
1. Budgettaire	  beheersbaarheid	  en	  transparantie	  
2. Geen	  thuiszitters	  
3. Minder	  bureaucratie	  
4. De	  noodzaak	  tot	  het	  labelen	  van	  kinderen	  vervalt	  
5. Handelingsbekwame	  leerkrachten	  
6. Afstemming	  met	  andere	  sectoren	  

We	  moeten	  vaststellen	  dat	  één	  op	  de	  vijf	  leerlingen	  een	  aanvullende	  zorgbehoefte	  
heeft.	  Recent	  wordt	  dit	  begrip	  overigens	  steeds	  meer	  omschreven	  als	  
ondersteuningsbehoefte.	  De	  toename	  van	  het	  aantal	  zorgleerlingen	  wordt	  door	  
Bronneman-‐Helmers	  (2012)	  geweten	  aan	  stijgende	  verwachtingen	  en	  toenemende	  
opvoedingsonzekerheid	  bij	  ouders,	  toename	  van	  het	  aantal	  leerlingen	  met	  een	  
migrantenachtergrond,	  verruiming	  van	  de	  definities	  voor	  afwijkend	  gedrag	  en	  
verbeterde	  diagnostiek.	  	  
In	  het	  jaar	  2012-‐2013	  beginnen	  al	  de	  voorbereidende	  organisatorische	  activiteiten.	  
Vanaf	  	  1	  augustus	  2014	  zullen	  schoolbesturen	  en	  scholen	  verplicht	  zijn	  een	  passende	  
onderwijsplek	  te	  bieden	  aan	  leerlingen	  die	  extra	  ondersteuning	  nodig	  hebben.	  	  
	  
De	  uitgangspunten	  van	  dit	  nieuwe	  beleid	  zijn:	  

• Van	  curatief	  naar	  preventief	  werken	  (eerder	  alert	  zijn	  op	  veranderingen	  in	  de	  
ontwikkeling	  van	  het	  kind)	  

• Van	  indiceren	  (slagboom)	  naar	  arrangeren	  (niet	  meer	  verwijzen	  naar	  een	  
andere	  school	  maar	  samen	  aan	  een	  oplossing	  werken)	  

• Van	  sectoraal	  naar	  integraal	  en	  intersectoraal	  (werken	  met	  verschillende	  
experts)	  	  



Met	  passend	  onderwijs	  wordt	  aangestuurd	  op	  een	  andere	  manier	  van	  werken:	  het	  
gaat	  niet	  meer	  om	  het	  bepalen	  van	  een	  indicatie	  (wel	  of	  geen	  label:	  de	  zogenaamde	  
‘slagboomdiagnostiek’),	  maar	  om	  handelings-‐gerichte	  diagnostiek.	  Hierbij	  gaat	  het	  
om	  het	  samen	  benoemen	  van	  een	  oplossing	  en	  daar	  ook	  aan	  werken.	  Dat	  vraagt	  een	  
flexibele	  inzet	  van	  de	  professionals	  in	  de	  school	  en	  de	  experts	  van	  de	  betrokken	  
instellingen	  (waaronder	  jeugdzorg	  en	  opvoedingsondersteuning).	  	  
Ook	  voor	  leerkrachten	  die	  werken	  met	  het	  jonge	  kind	  betekent	  dit	  dat	  zij	  soms	  meer	  
rekening	  moeten	  houden	  met	  verschillen	  tussen	  leerlingen	  en	  ook	  in	  
ondersteuningstrajecten	  moeten	  samenwerken	  met	  andere	  experts.	  	  
Het	  gaat	  hierbij	  ook	  om	  een	  sterk	  culturele	  verandering;	  kinderen	  worden	  niet	  meer	  
‘afgeschat’	  of	  wat	  zij	  niet	  kunnen	  maar	  ‘ingeschat’	  op	  hun	  mogelijkheden.	  Scholen	  
konden	  in	  het	  oude	  systeem	  leerlingen	  waar	  wat	  mee	  was	  gemakkelijker	  verwijzen	  
naar	  andere	  scholen.	  Soms	  was	  dat	  een	  zegen	  voor	  het	  kind,	  dat	  eindelijk	  in	  een	  
beschermde	  omgeving	  terecht	  kwam	  waar	  meer	  aandacht	  was.	  Maar	  er	  is	  ook	  
kritiek	  op	  het	  systeem,	  waarin	  leerlingen	  uit	  het	  regulier	  onderwijs	  ‘worden	  
gedreven’.	  	  
	  
De	  afgelopen	  jaren	  zijn	  de	  eerste	  stappen	  al	  gezet.	  Er	  zijn	  nieuwe	  
samenwerkingsverbanden	  gemaakt,	  nu	  op	  basis	  van	  postcode	  (geografische	  
samenhang)	  in	  plaats	  van	  denominatie.	  De	  samenwerkingsverbanden	  WSNS	  
(ongeveer	  250)	  worden	  vervangen	  door	  nieuwe	  samenwerkingsverbanden	  passend	  
onderwijs	  (ongeveer	  80).	  Daarnaast	  is	  bij	  veel	  scholen	  een	  zorgprofiel	  opgesteld.	  
Hiervoor	  zijn	  verschillende	  methoden	  beschikbaar	  (Kind	  op	  de	  gang,	  IVO-‐audit).	  	  
	  
Vier	  schoolprofielen	  voor	  passend	  onderwijs	  	  

• Profiel	  1:	  de	  netwerkschool.	  Deze	  school	  heeft	  de	  lijnen	  met	  
SBO/(V)SO/Praktijkonderwijs	  en	  de	  verdere	  externe	  zorgstructuur	  goed	  
op	  orde	  en	  heeft	  de	  zorg	  voor	  leerlingen	  vooral	  aan	  deze	  organisaties	  
‘uitbesteed’.	  Het	  is	  de	  situatie	  zoals	  die	  zich,	  tot	  voor	  kort	  (tot	  het	  
beschikbaar	  komen	  van	  de	  rugzak),	  op	  veel	  reguliere	  scholen	  voordeed.	  
De	  opvang	  van	  geïndiceerde	  leerlingen	  met	  speciale	  onderwijsbehoeften	  
ligt	  op	  deze	  school	  tussen	  de	  0	  en	  1%	  van	  de	  leerlingen	  op	  de	  school.	  	  

• Profiel	  2:	  de	  smalle	  zorgschool.	  Deze	  school	  is	  in	  staat	  om	  adequaat	  
onderwijs	  te	  bieden	  aan	  leerlingen	  met	  (zeer)	  speciale	  
onderwijsbehoeften	  van	  een	  specifieke	  categorie	  (denk	  aan	  leerlingen	  
met	  stoornissen	  binnen	  het	  autistisch	  spectrum	  (ASS)	  en/of	  de	  minder	  
ernstige	  gevallen	  van	  andere	  categorieën	  SO/VSO).	  Op	  deze	  school	  
hebben	  ongeveer	  2%	  van	  de	  leerlingen	  een	  indicatie.	  	  

• Profiel	  3:	  de	  brede	  zorgschool.	  Deze	  school	  is	  in	  staat	  om	  adequaat	  
onderwijs	  te	  bieden	  aan	  leerlingen	  met	  (zeer)	  speciale	  
onderwijsbehoeften	  van	  meerdere	  specifieke	  categorieën	  (denk	  aan	  
slechtzienden	  én	  ESM	  én	  bijvoorbeeld	  ASS-‐leerlingen	  en/of	  grote	  delen	  
van	  andere	  categorieën	  SO/VSO).	  De	  school	  vangt	  rond	  3	  tot	  4%	  
geïndiceerde	  leerlingen	  op.	  

• Profiel	  4:	  de	  inclusieve/integratieve	  school.	  Deze	  school	  stelt	  zich	  open	  
voor	  (nagenoeg)	  alle	  leerlingen	  met	  (zeer)	  specifieke	  onderwijsbehoeften,	  
en	  is	  in	  staat	  ze	  adequaat	  onderwijs	  te	  bieden.	  De	  school	  realiseert	  



adequate	  opvang	  voor	  (nagenoeg)	  alle	  geïndiceerde	  leerlingen.	  
Theoretisch	  zou	  dit	  tot	  een	  deelname	  van	  rond	  6%	  geïndiceerde	  
leerlingen	  van	  de	  totaalpopulatie	  zijn.	  In	  de	  praktijk	  van	  de	  scholen	  die	  dit	  
nastreven,	  ligt	  het	  deelnamepercentage	  hoger	  dan	  6%	  van	  de	  populatie.	  

	  
Op	  basis	  van	  deze	  profielen	  kunnen	  in	  het	  samenwerkingsverband	  afspraken	  worden	  
gemaakt	  over	  de	  ondersteuning	  aan	  kinderen.	  In	  het	  Referentiekader	  passend	  
onderwijs	  (2012)	  worden	  drie	  modellen	  onderscheiden.	  	  
	  
1. Schoolmodel:	  middelen	  worden	  onder	  schoolbesturen	  /scholen	  verdeeld	  op	  

basis	  van	  het	  leerlingenaantal.	  
2. Expertisemodel:	  het	  samenwerkingsverband	  richt	  een	  netwerk	  in	  van	  

(tussen)voorzieningen	  en	  regelt	  de	  aard,	  omvang	  en	  bekostiging	  van	  die	  
voorzieningen.	  

3. Leerlingmodel:	  ondersteunings-‐middelen	  komen	  beschikbaar	  op	  basis	  van	  
individuele	  handelingsgerichte	  diagnoses	  en	  de	  aanpak	  die	  op	  basis	  hiervan	  
nodig	  is,	  binnen	  de	  basisschool	  zelf.	  	  	  

	  
Cluster	  1	  en	  2	  van	  de	  Regionale	  expertisecentra	  vallen	  niet	  onder	  deze	  regeling.	  Met	  
de	  nieuwe	  wetgeving	  rond	  passend	  onderwijs	  (Tweede	  Kamer	  2011	  –	  2012)	  worden	  
de	  clusters	  3	  en	  4	  van	  het	  speciaal	  onderwijs	  onder	  de	  (financiële)	  
verantwoordelijkheid	  van	  het	  samenwerkingsverband	  gebracht.	  	  
Voor	  cluster	  1	  (blinde,	  slechtziende	  kinderen)	  geldt	  al	  langer	  een	  landelijke	  
systematiek	  en	  cluster	  2	  (dove	  en	  slechthorende	  kinderen)	  transformeert	  de	  
komende	  jaren	  ook	  naar	  en	  landelijk	  model,	  met	  landelijke	  budgettering.	  Daarbij	  zal	  
toewijzing	  van	  ondersteuning	  plaatsvinden	  door	  een	  Commissie	  van	  onderzoek	  die	  
de	  landelijk	  vastgestelde	  indicatiecriteria	  volgt	  (referentiekader	  passend	  onderwijs,	  
2013).	  	  
	  
De	  mogelijkheid	  om	  zelf	  keuzes	  te	  maken	  op	  het	  punt	  van	  extra	  ondersteuning	  
wordt	  voor	  schoolbesturen	  en	  samenwerkingsverbanden	  groter,	  maar	  de	  kosten	  van	  
hun	  keuzes	  zullen	  ze	  zelf	  uit	  hun	  gefixeerde	  ondersteuningsbudget	  moeten	  betalen	  
(Rutten,	  2012).	  
In	  de	  Wet	  passend	  onderwijs	  is	  de	  bepaling	  opgenomen	  dat	  het	  
samenwerkingsverband	  het	  ondersteuningsplan	  passend	  onderwijs,	  dat	  minimaal	  
eens	  per	  vier	  jaar	  moet	  worden	  opgesteld,	  voor	  vaststelling	  moet	  bespreken	  met	  de	  
gemeenten	  in	  het	  werkgebied	  van	  het	  samenwerkingsverband.	  Spiegelbeeldig	  wordt	  
in	  de	  toekomstige	  Jeugdwet	  de	  bepaling	  opgenomen	  dat	  gemeenten	  moeten	  zorgen	  
voor	  passende	  opgroei-‐	  en	  opvoedondersteuning	  en	  daarover	  moeten	  afstemmen	  
met	  de	  schoolbesturen.	  In	  dat	  overleg	  worden	  heldere	  procedureafspraken	  gemaakt	  
wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  een	  combinatie	  van	  onderwijs-‐	  en	  gezinsgerelateerde	  
problematiek	  (Rutten,	  2012).	  
	  
Binnen	  het	  passend	  onderwijs	  worden	  verschillende	  nieuwe	  begrippen	  gebruikt.	  
Ten	  eerste	  de	  basisondersteuning.	  In	  de	  beschrijving	  van	  basisondersteuning	  worden	  
ten	  minste	  afspraken	  vastgelegd	  over	  lichte	  curatieve	  interventies:	  



• een	  aanbod	  voor	  leerlingen	  met	  dyslexie	  of	  dyscalculie	  (conform	  de	  
protocollen);	  

• onderwijsprogramma’s	  en	  leerlijnen	  die	  zijn	  afgestemd	  op	  leerlingen	  met	  een	  
meer	  of	  minder	  dan	  gemiddelde	  intelligentie.	  De	  begrenzing	  van	  
ondersteuning	  voor	  leerlingen	  op	  basis	  van	  IQ	  alleen	  wordt	  vermeden;	  

• fysieke	  toegankelijkheid	  van	  schoolgebouwen,	  aangepaste	  werk-‐	  en	  
instructieruimtes	  en	  de	  beschikbaarheid	  van	  hulpmiddelen	  voor	  leerlingen	  
die	  dit	  nodig	  hebben;	  

• (ortho)pedagogische	  en/of	  orthodidactische	  programma’s	  en	  methodieken	  
die	  gericht	  zijn	  op	  sociale	  veiligheid	  en	  het	  voorkomen	  en	  aanpakken	  van	  
gedragsproblemen.	  

• een	  protocol	  voor	  medische	  handelingen	  en	  
• de	  curatieve	  zorg	  en	  ondersteuning	  die	  de	  school	  samen	  met	  ketenpartners	  

kan	  bieden.	  	  
	  
Binnen	  de	  school	  wordt	  gewerkt	  aan	  ondersteuning	  door	  arrangementen.	  Deze	  
komen	  tot	  stand	  door	  voorzieningen,	  professionals	  en	  experts	  van	  andere	  
instellingen	  (tijdelijk)	  te	  benutten.	  	  
De	  extra	  ondersteuning	  die	  een	  school	  kan	  bieden,	  wordt	  beschreven	  in	  het	  
ondersteuningsprofiel.	  	  
Voor	  leerlingen	  die	  extra	  ondersteuning	  ontvangen	  stelt	  de	  school	  een	  
ontwikkelingsperspectief	  op,	  op	  basis	  van	  zorgvuldig	  overleg	  met	  de	  ouders.	  	  
	  
De	  scholen	  van	  het	  samenwerkingsverband	  leggen	  de	  afspraken	  minstens	  eens	  in	  de	  
4	  jaar	  vast	  in	  een	  ondersteuningsplan.	  Hierin	  staat	  onder	  meer	  hoe	  de	  scholen:	  

• het	  passend	  onderwijs	  in	  hun	  regio	  inrichten;	  
• het	  geld	  voor	  extra	  ondersteuning	  besteden;	  
• leerlingen	  naar	  het	  speciaal	  onderwijs	  verwijzen;	  

Om	  ouders	  en	  leraren	  zeggenschap	  over	  het	  ondersteuningsplan	  te	  geven,	  krijgen	  de	  
samenwerkingsverbanden	  een	  eigen	  medezeggenschapsraad.	  De	  Inspectie	  van	  het	  
Onderwijs	  (betrekt	  het	  ondersteuningsplan	  bij	  het	  toezicht.	  (bron:	  minocw.nl)	  
	  


