
Passend onderwijs  
 
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 passend 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 wordt 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 verandert er? 
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van 
passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderen.  
Wat verandert er dan wel vanaf 1 augustus 2014? 
Scholen krijgen 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? 
 
Gaat een kind met een rugzakje naar een gewone school? 
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 de schoolgids 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 deze schoolgids 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 
 
Ondersteuningstoewijzing 
 
Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven, die ondersteuning kunnen 
ontvangen.  
 
Stap 1: arrangeren in de school 
 
Ondersteuningsteam 
Het ondersteuningsteam op schoolniveau heeft een centrale rol 
in de signalering, toewijzing en afstemming van 
onderwijsondersteuning en zorg. De basis voor het 
ondersteuningsteam wordt gevormd door de leerkracht, de 
intern begeleider (IB’er), een Preventief Ambulant Begeleider 
(PAB’er) en met ingang van schooljaar 2015-2016 ook de 
ouders/verzorgers. Dit overleg kan uitgebreid worden met de 
brugfunctionaris onderwijs en de brugfunctionaris gezin. De 
brugfunctionaris gezin is thuis in het veld van jeugdgerelateerde 
zorgtaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente 
(gaan) vallen. De IB’er heeft en houdt de regie op het overleg. 
De brugfunctionaris onderwijs is thuis in het onderwijsveld. Dit 
kan de huidige PAB’er zijn, maar ook de ambulant begeleider. 
De brugfunctionaris gezin kan ondersteuning inroepen vanuit 
organisaties als GGD, (school)maatschappelijk werk, etc. 
De situatie waarin de brugfunctionaris onderwijs en de 
brugfunctionaris gezin gaan werken is nieuw. Dat wordt 
ingegeven door veranderende wet- en regelgeving, zowel wat 
betreft passend onderwijs als de transitie van 
jeugdhulpverleningstaken naar de gemeente.  
Zowel de eerste ‘driehoek’ van leraar-ouder-IB’er als het grotere 
ondersteuningsteam kunnen direct besluiten tot snelle en lichte 
interventies die geacht worden onderdeel te zijn van de 
basisondersteuning binnen de school. Het ondersteuningsteam 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.5010.nl/


kan de expertise erbij betrekken die zij voor het arrangeren 
nodig achten. 
 
Stap 2: extra ondersteuning 
Indien het ondersteuningsteam constateert dat de 
basisondersteuning onvoldoende mogelijkheden biedt om aan 
de ondersteuningsbehoeften van een leerling tegemoet te 
komen, kan dit leiden tot een arrangement dat gefaciliteerd 
moet worden (“extra ondersteuning in de basisschool”).  
Bij het aanvragen van een arrangement wordt een 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Binnen onze kamer 
zijn afspraken gemaakt over de inhoud die voor het OPP wordt 
gehanteerd. Ouders zetten hun handtekening onder het 
(handelingsgerichte deel van het) OPP. 
De school dient de onderbouwde aanvraag voor extra 
ondersteuning in bij de toekenningscommissie, die hierover een 
besluit neemt. 
 
Stap 3: verwijzing 
Indien ook met een arrangement leraar en school 
handelingsverlegen blijven (of indien het ondersteuningsteam 
direct van mening is dat gezien de mogelijkheden en 
beperkingen een school voor speciaal (basis)onderwijs beter 
aan de onderwijsbehoeften kan voldoen), dan dient de school 
een onderbouwde aanvraag voor plaatsing in het Speciaal 
Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) in bij de 
toekenningscommissie.  
 
Stap 4: deskundigenadvies 
Het deskundigenadvies wordt mede opgesteld door de 
toekenningscommissie. De toekenningscommissie kan worden 
aangevuld met relevante deskundigen, maar bestaat in de 
basis uit: 

 vertegenwoordiger basisonderwijs; 

 vertegenwoordiger speciaal basisonderwijs; 

 onafhankelijk orthopedagoog; 

 coördinator van de kamer 



 
Het deskundigenadvies is uiterlijk vier werkweken na de 
aanvraag opgesteld. Voor het opstellen hiervan stelt de school 
het (door de ouders mee ondertekende) OPP en het dossier  
beschikbaar. Over de inhoud van het dossier zijn binnen onze 
kamer afspraken gemaakt. Indien het deskundigenadvies een 
afwijzing van het verwijzingsverzoek betekent, levert de 
commissie een alternatief. 
De toekenningscommissie kan op basis van de beschikbare 
gegevens tot één van de volgende conclusies komen: 
1. Voor de leerling wordt extra ondersteuning conform de 

aanvraag beschikbaar gesteld. 
2. Voor de leerling wordt extra ondersteuning beschikbaar 

gesteld, waarbij gemotiveerd wordt afgeweken van de 
aanvraag. 

3. M.b.t. de leerling wordt plaatsing op een andere basisschool 
geadviseerd. Hierbij worden o.a. de 
schoolondersteuningsprofielen betrokken. 

4. De leerling wordt toelaatbaar geacht tot een speciale school 
voor basisonderwijs. 

5. M.b.t. de leerling wordt plaatsing in een speciale 
onderwijsvoorziening of hulpverleningsvoorziening binnen en 
/ of buiten het samenwerkingsverband geadviseerd.  

 
Indien het deskundigenadvies het verzoek tot verwijzing 
ondersteunt, wordt tevens aangegeven op wat voor soort 
school (d.w.z. SBO of SO cluster 3 of 4) de leerling het beste tot 
zijn recht zal komen. 
In overleg met de brugfunctionaris onderwijs en de IB’er wordt 
de betreffende school gevraagd de toelating van de leerling te 
beoordelen. Deze SBO- of SO-school neemt vanaf dat moment 
de toeleiding van leerling en ouders over. Het OPP wordt aan 
de ontvangende school overgedragen, waarna de ontvangende 
school dit OPP verder bijstelt en afrondt binnen zes weken 
nadat de leerling is toegelaten. Dit OPP gaat ter informatie naar 
de opsteller van het deskundigenadvies, met een afschrift naar 
de IB’er. 
 



Stap 5: toelaatbaarheidsverklaring 
Het dossier bestaande uit het deskundigenadvies en het OPP 
gaat naar de SWV-coördinator. Deze toetst slechts procedureel 
en kan – indien de procedure daartoe aanleiding geeft – 
aanvullende informatie bij de kamercoördinator opvragen. 
De SWV-coördinator stelt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
op, waarbij tevens de duur van de toelaatbaarheid, de 
onderwijssoort (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) 
en in geval van speciaal onderwijs de ondersteuningscategorie 
(1 t/m 3) wordt aangegeven.  
De SWV-coördinator tekent de toelaatbaarheidsverklaring 
binnen één werkweek na ontvangst. 
 
Toelaatbaarheid zonder tussenkomst van een basisschool 
 
Een commissie op het niveau van het samenwerkingsverband 
beoordeelt aanvragen toelaatbaarheid  vanuit het medisch 
kinderdagverblijf (MKD), huisartsen etc. (rechtstreekse instroom 
SBO of SO). Ook in dit geval vindt alleen een procedurele 
toetsing plaats. 
Deze commissie wordt samengesteld door de drie kamers en 
komt bijeen als daar om gevraagd wordt (ad hoc). Het 
secretariaat berust bij het samenwerkingsverband, waarvan de 
coördinator uiteindelijk de toelaatbaarheidsverklaring (met 
ondersteuningscategorie) afgeeft. 
 
Duur en verlenging toelaatbaarheid 
 
Een toelaatbaarheidsverklaring wordt niet afgegeven voor de 
gehele schoolperiode. Uitgangspunt blijft dat een 
toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven voor een periode 
van drie jaar, tenzij: 

 het ontwikkelingsperspectief van dien aard is dat 
terugplaatsing in het regulier onderwijs overduidelijk niet 
tot de mogelijkheden behoort (ook al zal in dit geval de 
ontvangende S(B)O-school regelmatig de 
terugplaatsingsmogelijkheden moeten evalueren); 



 er op voorhand sprake is van tijdelijke plaatsing en een 
verwachte datum van terugplaatsing is die ligt voor de 
termijn van drie jaar. In dat geval wordt een 
toelaatbaarheidsverklaring voor kortere duur afgegeven; 

 doorplaatsing (bijvoorbeeld van SBO naar SO) aan de 
orde kan zijn, en daarom voor een beperkte periode wordt 
gekozen. 

 
Om in geval van een toekenning voor bepaalde tijd na de 
looptijd van de toekenning opnieuw een toekenning te 
verkrijgen dient tenminste 3 maanden voor het aflopen van de 
toekenning een nieuwe onderbouwde aanvraag te worden 
ingediend. Dit geldt voor middelen en plaatsingen. 
 
Richtlijnen toelating speciaal (basis)onderwijs en 
terugplaatsing in het regulier onderwijs 
 
De komst van Passend onderwijs betekent dat de criteria die 
toegang gaven tot speciaal (basis)onderwijs niet meer 
gehanteerd zullen worden. De “slagboomdiagnostiek” verdwijnt. 
Bepalend worden vooral: 

 de handelingsverlegenheid van de reguliere basisschool; 

 en/of het ontwikkelingsperspectief en het 
deskundigenadvies onderbouwen dat het beste aan de 
onderwijsbehoeften van een leerling voldaan kan worden 
op een SBO, respectievelijk SO cluster 3 of 4-school. 

 
Handelingsverlegenheid van de basisschool betekent niet per 
definitie dat de S(B)O-school passend onderwijs kan bieden. De 
S(B)O-school waarop plaatsing gewenst is, moet dan ook in 
staat gesteld worden te verifiëren of zij passend onderwijs kan 
bieden. Uitgangspunten daarbij zijn: 

 Een goed en helder geformuleerd 
ontwikkelingsperspectief, waarin de stimulerende en 
belemmerende factoren per deelgebied  staan 
geformuleerd (vanuit handelingsgericht werken en 
handelingsgerichte diagnostiek), is een vereiste. In veel 



gevallen kan, ook omdat de inspectie dit als onderbouwing 
van een ontwikkelingsperspectief vereist, sprake zijn van 
intelligentieonderzoek. De deelgebieden die bedoeld 
worden gaan hierbij met name om werkhouding en 
taakgedrag, de taalontwikkeling, de didactische 
ontwikkeling, de cognitieve en functieontwikkeling, de 
sociale en emotionele ontwikkeling en de lichamelijke 
ontwikkeling. 

 (Aanvullend) onderzoek is alleen gewenst op het moment 
dat dit relevant is, en verduidelijking nodig is op het gebied 
van de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. 
Aanvullend onderzoek kan ook bestaan uit observatie van 
de leerling. 

 Ook voor cluster 4 is DSM IV- of V-classificatie geen 
voorwaarde, mits de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften voldoende duidelijk zijn. 

 Indien sprake is van aanvullend onderzoek wordt deze 
getoetst op bruikbaarheid, zonder dat daarbij de datum 
van onderzoek een doorslaggevend criterium is. 

 
De toekenningscommissie is te bereiken op onderstaand adres: 
Toekenningscommissie samenwerkingsverband Driegang 
kamer Rivierengebied Midden Nederland 
Hoefslag 6, 4205 NK  Gorinchem 
 


