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Wat is bij jullie tot nu toe bekend over 
Passend Onderwijs?

Beginsituatie



Filmpje passend onderwijs



Waarom Passend Onderwijs?

- Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een 

passende onderwijsplek. Dat geldt in het 

bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig    

hebben. 

- Leraren, onderwijsondersteunend personeel,  

schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor  

de taak om dat waar te maken. 

- Het nieuwe stelsel passend onderwijs betekent

een aanscherping van deze 
verantwoordelijkheid. 



Doel nieuwe systeem

• Geen thuiszitters. 

• Minder bureaucratie. 

• Noodzaak tot labelen van kinderen 
vervalt.  



Gevolgen van de invoering per 
01-08-2014 van de 

wet Passend Onderwijs:

• De Zorgplicht wordt van kracht;

• De leerlinggebonden financiering (“rugzak”) 
verdwijnt voor vroegere cluster 3 en 4 

• Cluster 1 en 2 blijft bestaan

• De oude SWV en de REC’s zijn opgeheven; er is 
een nieuw samenwerkingsverband gevormd voor 
deze regio: Plein 013

• Plein 013 regelt de financiële middelen voor  het 
onderwijs in deze regio.  



Zorgplicht:

Ouders melden hun kind aan bij de school 
die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 
weken (na aanmelding) moet de school een 
zo passend mogelijk aanbod op de eigen, 
een andere reguliere of een speciale school 
binnen het SWV regelen. 



Gevolgen zorgplicht

Ouders hoeven dus niet meer zelf een 
ingewikkelde indicatieprocedure te 
doorlopen.

Van ouders wordt verwacht dat zij bij 
aanmelding de juiste voorinformatie 
verstrekken.

De school heeft de verantwoordelijkheid 
(zorgplicht) die tot nog toe bij de ouders 
lag. 



Het ondersteuningsprofiel 
van 

de school.
dit is een rapportage die bestaat uit twee 
onderdelen:

1. De basisondersteuning die geacht wordt 
op elke school aanwezig te zijn.

2. De extra interne mogelijkheden die de 
school voor de leerlingen beschikbaar 
heeft.



Extra ondersteuning

De scholen binnen het samenwerkingsverband Plein 
013 hebben een ondersteuningsbudget waaruit de 
extra ondersteuning betaald moet worden.

Verwijzingen naar S(B)O moeten ook uit dit budget 
betaald worden. Hiervoor is een 
toelaatbaarheidsverklaring (tlv)nodig van loket 
Plein013. 



Dossiervorming

Plein013 werkt met een digitaal 
instrument ondersteuning en 
overdracht (O en O)  



Denken in kansen



Denken in kansen:
wat betekent dit in de praktijk?

• Wat heeft dit kind in deze situatie nodig?

• Hoe gaan we dat organiseren?

• Wie hebben we daarvoor 
nodig? En hoeveel kost het?



Het Ontwikkelings
perspectief

Vanaf 1 augustus 2014 

wordt het handelingsplan vervangen 

door het OPP. 



Wat is een OPP?

• Voor leerlingen die extra ondersteuning 
ontvangen, is het verplicht dat de school een 
ontwikkelingsperspectief opstelt, op basis van 
zorgvuldig overleg met de ouders. 

• In een ontwikkelingsperspectief staat beschreven 
wat de verwachte uitstroombestemming van de 
leerling is en de onderbouwing daarvan.

• Het ontwikkelingsperspectief beschrijft hoe dicht 
de leerling de gestelde doelen kan benaderen en 
welke extra ondersteuning daar voor nodig is.



Meer weten over Passend Onderwijs? 
www.passendonderwijs.nl

http://www.passendonderwijs.nl/


Filmpje…

Ouderhulp 


