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Deze week is de nationale week van het passend onderwijs. 
Passend onderwijs is de laatste tijd veel in het nieuws, omdat vanaf 1 augustus 2014 de wet 
op het passend onderwijs van kracht wordt. 
Wat betekent de invoering van deze wet? 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. 
Ook kinderen die extra ondersteuning 
nodig hebben.  
 
Passend onderwijs heeft als doel dat zo 
veel mogelijk leerlingen regulier 
onderwijs kunnen volgen. Want zo 
worden ze het best voorbereid op een 
vervolgopleiding en doen ze zo goed 

mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs 
verdwijnt niet. Leerlingen die het echt nodig hebben, kunnen 
nog steeds naar het speciaal onderwijs. Wel verdwijnt de 
Leerling Gebonden Financiering, de zgn. “Rugzak”.  
De extra ondersteuning wordt voortaan betaald uit geld beheerd 
door het Samenwerkingsverband. Voor onze school is dat: 

Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen 
Maassluis “onderwijs dat past”. De financiering 
vindt plaats in de vorm van “arrangementen”, 
een aanbod passend bij de specifieke ondersteuningsbehoefte van een 
bepaalde leerling of groep.  

Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig 
hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is het uitgangspunt.    
Iedere school stelt  een SchoolOndersteuningsProfiel op. Van onze school kunt u deze 
binnenkort op onze website vinden.  Hierin beschrijft de school welke 
onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden, eventueel met extra investering 
vanuit het samenwerkingsverband.  

Op onze school zult u weinig merken van deze 
veranderingen. Al jaren zijn we gewend om het 
onderwijs op onze leerlingen af te stemmen 
door een adaptief aanbod. Soms wat meer of 
minder, maar soms ook een geheel  eigen 
leerlijn. Zo worden de mogelijkheden van iedere 
leerling optimaal benut.  Dit was één van de 
redenen waarom onze school het predicaat 
“Excellente school” heeft ontvangen en 
behouden. 
    

      Voor vragen kunt u altijd terecht bij  
      Eefje van Sloten , Zorgcoördinator. 


