
De Landelijke opzet van het passend onderwijs 
 
1 Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is 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. 

 
2 Waarom is passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs heeft het oude systeem vervangen van de leerlinggebonden 

financiering (ook wel rugzakje genoemd) en indicatiestelling voor speciaal 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 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 
thuis zitten. Zij zijn bijvoorbeeld van school verwijderd vanwege de problemen die ze hebben, of omdat er geen goede 
begeleiding voor hen 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.  

 
3 Hoe werkt passend onderwijs? Scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband krijgen geld om het onderwijs 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 vroeger in de rugzakjes zat en naar 
ambulant begeleiders ging. Maar ook het geld voor ondersteuning op speciale scholen (cluster 3 en 4), het speciaal 
basisonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs  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 geven. 
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