
Passend onderwijs 
 
Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 

 Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. 

 Als het kan  het kind naar een reguliere school gaat. Als dat niet kan, naar het speciaal onderwijs.  

 Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat. 

 De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen. 

 Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 
 
Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek 
moet zoeken, als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn 3 mogelijkheden: 
1. een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding); 
2. een aanbod op een andere reguliere school; 
3. een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen 
binnen het samenwerkingsverband (in de regio) bieden. De scholen in het samenwerkingsverband 
maken hierover onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, 
aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of 
minder dan gemiddelde intelligentie hebben. De kwaliteit moet voldoen aan de normen van de 
onderwijsinspectie. 
Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen. Het is ook 
mogelijk dat er een aparte voorziening in de school wordt ingericht. Denk bijvoorbeeld aan een 
speciale klas voor leerlingen met autisme. 
De school maakt een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen die begeleiding krijgen bovenop de 
basisondersteuning. Hierin beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk niveau kan 
de leerling behalen en welke ondersteuning heeft hij of zij daarbij nodig? De school overlegt met de 
ouders over de invulling van het ontwikkelingsperspectief. 

Relatie met gemeentelijke zorgplicht. 
Gemeenten hebben de zorgplicht voor het bekostigen van de voorzieningen huisvesting onderwijs en 
het leerlingenvervoer. Om te voldoen aan deze zorgplicht hebben gemeenten een verordening 
‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’ en een verordening ‘Leerlingenvervoer’ vastgesteld. Beide 
verordeningen zijn gericht op het bekostigen van de voorzieningen op basis van de huidige wetgeving. 
De zorgplicht voor het onderdeel: 
- voorzieningen huisvesting onderwijs houdt in dat gemeenten de plicht hebben zorg te dragen voor 

een voldoende en adequaat niveau van de onderwijshuisvesting van de scholen voor het primair, 
(voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs en 

- leerlingenvervoer houdt in dat gemeenten de plicht hebben leerlingen van het primair en 
(voortgezet) speciaal onderwijs passend vervoer aan te bieden naar de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school, wanneer de afstand naar deze school een bepaalde grens overschrijdt: 

 
Passend Onderwijs en de gevolgen voor de gemeente. 
Het ‘opnemen’ van leerlingen die aangewezen zijn op extra zorg en ondersteuning kan tot gevolg 
hebben dat de schoolgebouwen moeten worden aangepast, afhankelijk van de beperking van de 
leerling en de zorg die deze leerling nodig heeft. Het is zodoende dus de vraag of en zo ja in welke 
mate aanpassingen van schoolgebouwen nodig zijn en wie verantwoordelijk is voor het bekostigen 
van deze aanpassingen. Als blijkt dat bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn is het advies van 
de VNG om de kosten van deze aanpassingen voor rekening van het schoolbestuur te laten komen, 
tenzij het Rijk aan de gemeenten extra middelen beschikbaar stelt. Dit standpunt is gebaseerd op de 
volgende overwegingen: 
- in de onderwijswetten is opgenomen dat aanpassingen als het aanbrengen van een invalidentoilet 

en het toegankelijk maken van het gebouw voor gehandicapten geen voorziening huisvesting 
onderwijs zijn en 

- in de code interbestuurlijke verhoudingen (overeenkomst tussen de VNG en het Rijk) is 
overeengekomen dat de gemeenten uitsluitend extra financiële verplichtingen aangaan op het 
moment dat het rijk hiervoor extra middelen beschikbaar stelt. 

Voor het leerlingenvervoer blijft het hierboven genoemde criterium van de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school gelden. 


