
Passend Onderwijs 
 
Met ingang van 1 augustus 2014 wordt de ‘zorgplicht’ voor scholen ingevoerd in het kader van ‘Passend 
Onderwijs’. 
 
Wat is Passend Onderwijs. 
Leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Passend onderwijs is er dan ook op gericht om alle 
leerlingen in het basis-, voortgezet- en speciaal (voortgezet) onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij te 
ondersteunen. In de praktijk verandert er voor de meeste kinderen niet veel, omdat zij het onderwijs 
probleemloos en met goede resultaten doorlopen. Voor sommige kinderen is op school echter meer hulp 
nodig, bijvoorbeeld om zich goed te concentreren of om de wiskundeles te begrijpen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de docent om de leerlingen, die dat nodig hebben, in de klas extra aandacht te 
geven. Voor sommige kinderen is deze ondersteuning niet genoeg. Zij hebben bijvoorbeeld speciale 
onderwijsbehoeften op het gebied van leren of gedrag. Voor hen moeten meer maatregelen worden getroffen 
om passende ondersteuning te realiseren. In overleg met de ouders wordt dan bekeken welk (tijdelijk) 
arrangement het beste is. Soms zijn kleine maatregelen al voldoende, soms is iets meer nodig. Wanneer extra 
ondersteuning binnen de groep niet voldoende blijkt, kan, in overleg tussen school en ouders, worden besloten 
dat een school voor speciaal onderwijs een meer passende plek is. 
 
Om zo goed mogelijk passend onderwijs te kunnen bieden, werken scholen samen in regionaal ingedeelde 
samenwerkingsverbanden, in ons geval SWV 23-01. Een samenwerkingsverband kan ervoor kiezen dat 
sommige scholen zich zouden kunnen specialiseren in bepaalde ondersteuningsbehoeften. Hierdoor kunnen de 
samenwerkingsverbanden meer maatwerk bieden aan leerlingen. Door de regio-indeling is het mogelijk dat 
een kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs krijgt. Dat kan op de school van inschrijving zijn, op een 
andere school als daar de begeleiding van het kind beter georganiseerd kan worden of op een school voor 
speciaal onderwijs. Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Scholen kunnen zich 
specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. 
 
Ondersteuningsprofielen 
Op onze website www.piusx.nl staan de zogenaamde ondersteuningsprofielen van onze drie locaties. 
Hierin kunt u onder andere het volgende terugvinden: 

- welke ondersteuning kan de school zelf bieden en aan welke leerlingen met een specifieke onderwijs- 
en/of ondersteuningsbehoefte; 

- welke extra ondersteuning kan de school bieden met eventuele aanvullende expertise en faciliteiten 
aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, die anders aangewezen zouden zijn op het 
voortgezet speciaal onderwijs; 

- welke ondersteuning kan de school absoluut niet bieden als het gaat om leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte; 

- de wijze waarop de school de docenten en begeleiders begeleidt en schoolt om deze ondersteuning 
integraal mogelijk te maken. 
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