Vragen?
Ervaringen delen?
Meer informatie?
Bij het Steunpunt Passend Onderwijs kunt u terecht
voor al uw vragen over wat passend onderwijs voor
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 Wat is passend onderwijs?
 Hoe vind ik een school die de juiste

ondersteuning biedt aan mijn kind?

uw kind betekent. Ook kunt u uw ervaringen aan het
steunpunt melden. Gaat het goed op de school van
uw kind, of juist niet? Meld het aan het steunpunt.
• Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch
bereikbaar via 5010, het informatiepunt voor

 Kan ik nog een rugzakje aanvragen?
 Welke hulpmiddelen zijn er voor mijn

kind met dyslexie op school?

ouders over onderwijs.
Binnen het keuzemenu van 5010 kiest u voor
keuze 2: vragen over de ondersteuning van uw
kind binnen het passend onderwijs (optie 1 =

 Wanneer gaat passend onderwijs

van start?

algemene vragen over onderwijs).
• Vanaf een vaste telefoon belt u gratis met
0800-5010.
Vanaf een mobiele telefoon belt u met
0900-5010123. De kosten hiervoor zijn € 0,45
per gesprek + kosten mobiele telefoon.

november 2012

Het Steunpunt Passend Onderwijs is een samenwerking tussen
oudervereniging Balans (voor
ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren
en/of gedrag), Chronisch zieken
en Gehandicapten Raad Nederland

(CG-Raad) en Platform VG, dat
zich richt op mensen met een
verstandelijke beperking.
Het steunpunt is onderdeel van
5010, het informatiepunt voor
ouders met vragen over onderwijs.

• Het steunpunt is bereikbaar op werkdagen van
10.00 - 15.00 uur. Buiten deze tijden en in de
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schoolvakanties krijgt u een bandje te horen.
• Op www.steunpuntpassendonderwijs.nl vindt u
veel informatie over passend onderwijs en wat
dit voor u en uw kind betekent. Ook kunt u via de
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website een vraag per e-mail stellen.

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is de naam
voor de nieuwe manier waarop
onderwijs aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben
wordt georganiseerd. Het gaat
daarbij om zowel lichte als zware
ondersteuning. Voorbeelden zijn 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.
Er zijn ca. 75 samenwerkingsverbanden in het primair
onderwijs en ca. 75 in het voortgezet onderwijs.
Passend onderwijs is voor alle
leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, het speciaal
onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs.
In de praktijk gaat het vooral
over alle leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege
een verstandelijke beperking of een chronische
ziekte, maar ook voor leerlingen met een gedrags- of
een leerstoornis zoals ad(h)d of dyslexie is passend
onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Soms is het bij de
start op school al duidelijk dat extra ondersteuning
nodig is, soms blijkt dat pas later.

Wat verandert er
voor mijn kind?
De grootste veranderingen waar u en uw kind mee te
maken kunnen krijgen, zijn de invoering van de zorgplicht
voor schoolbesturen en het afschaffen van de rugzakjes
(leerlinggebonden financiering). Beide veranderingen
gaan in op 1 augustus 2014.

Zorgplicht
Schoolbesturen krijgen een zorgplicht. Dit betekent dat
scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij
hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passende
onderwijsplaats krijgt aangeboden.
De school moet zorgvuldig onderzoeken wat uw
kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te
realiseren. Het schoolbestuur dient daarvoor na
te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden
zijn van de school.

Als de school aangeeft dat uw kind het beste naar een
andere school kan gaan, moet de school zorgen dat daar
ook een passende plek is. Momenteel moet u in zo’n
situatie nog vaak zelf naar een nieuwe school zoeken.
Met de inwerkingtreding van passend onderwijs heeft
de verwijzende school die verantwoordelijkheid. Daarbij
is het belangrijk dat de school goed met u overlegt
welke school passend is voor uw kind.

Rugzakjes afgeschaft
Met de invoering van passend onderwijs worden de
rugzakjes afgeschaft. Door het aanvragen van een
indicatie voor een rugzakje kreeg de school extra geld
voor kinderen met een beperking of een stoornis. Ook
was er voor kinderen met een rugzakje een ambulant
begeleider.
Het geld voor de rugzakjes en de ambulante begeleiding
gaat nu naar het samenwerkingsverband.
De scholen maken in het samenwerkingsverband
afspraken over hoe dat geld wordt verdeeld. De manier
waarop dit gebeurt, zal per samenwerkingsverband
verschillen.

