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Passende antwoorden 
 

Vanaf 1 augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd. Daarmee wil het ministerie het onderwijs voor alle 

leerlingen versterken en de extra ondersteuning voor leerlingen anders organiseren. Uw kind is één van de 

kinderen die op dit moment extra ondersteuning krijgen via een rugzakje (leerlinggebonden financiering). Wat er 

voor uw kind het komend schooljaar precies verandert, leest u in deze informatiefolder en vanaf eind januari 2014 

kunt u ook terecht op de website  www.swv-po-mh.nl  

 

In de algemene informatiefolder over Passend Onderwijs,  wordt een aantal belangrijke begrippen toegelicht, die in 

deze informatiefolder terugkomen. We adviseren u dan ook om eerst de algemene folder te lezen. Mocht u achteraf 

nog vragen hebben over de specifieke gevolgen voor uw kind, kunt u hiermee altijd bij de school van uw kind terecht. 

 

 

Van beperkingen naar mogelijkheden 
 

Tot 1 augustus 2014 wordt de extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering (LGF).  

De leerlinggebonden financiering verdwijnt, maar de extra ondersteuning die u kind nodig heeft blijft natuurlijk 

gewoon gehandhaafd. Bij Passend Onderwijs wordt deze extra ondersteuning voor leerlingen rechtstreeks door de 

samenwerkende scholen georganiseerd en betaald vanuit de middelen van het samenwerkingsverband.  

 

Binnen Passend Onderwijs zal nóg meer worden gekeken naar de mogelijkheden die een kind heeft. Dat wordt 

beschreven in een Ontwikkelingsperspectief. Daarin worden de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op de 

lange termijn beschreven. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan, om vervolgens te 

kijken wat er nodig is om die doelen te bereiken. De school overlegt met ouders over het ontwikkelingsperspectief en 

regelmatig wordt geëvalueerd of het ontwikkelingsperspectief nog past. De extra ondersteuning die uw kind nu krijgt 

en wellicht straks ook nog nodig heeft wordt voor 1 augustus 2014 beschreven in een ontwikkelingsperspectiefplan. 

Daarop gebaseerd wordt vervolgens een passend onderwijsarrangement aangeboden. 

Informatie folder passend onderwijs voor ouders van kinderen met een rugzak 

2014-2015 

 

nummer 1 | Jaargang 1 | januari 2013

 

http://www.swv-po-mh.nl/


 

 

2 

Een passend arrangement 
 

Wanneer extra ondersteuning voor uw kind nodig is, wordt binnen passend onderwijs bekeken wat nodig is om  

op maat ondersteuning te kunnen bieden. Bij het vormgeven van een passend arrangement is een aantal  

partijen betrokken.  

 

De intern begeleider regelt de basisondersteuning voor uw kind op school. Als de behoeften van uw kind de 

basisondersteuning van de school overstijgen, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning. Wanneer een 

dergelijk traject wordt ingezet, wordt u daar altijd bij betrokken. Binnen de school wordt gewerkt met een 

ondersteuningsteam. Dat team wordt per situatie specifiek samengesteld  met inschakeling van de benodigde experts 

van het samenwerkingsverband, waaronder een onderwijsspecialist en soms ook een gezinsspecialist.  Scholen kunnen 

snel contact maken met deze specialisten en de specialisten komen vervolgens snel in actie. Het kan voorkomen dat 

ondanks ingezette ondersteuning ouders en/of school zich in toenemende mate zorgen maken of de leerling nog wel 

voldoende passend onderwijs kan worden (blijven) geboden op de reguliere basisschool. School en ouders kunnen in 

overleg met het ondersteuningsteam besluiten dat een overstap naar het speciaal (basis-)onderwijs beter passend is.  

 

 
Gevolgen voor de rugzakken 
 

U weet nu hoe extra ondersteuning en de financiering daarvan met de invoering van passend onderwijs vanaf 

1 augustus 2014 vorm zal krijgen. Rugzakken worden omgezet in een ontwikkelingsperspectief en 

ondersteuningsarrangement. Voor de meeste leerlingen zal de ondersteuning na afschaffing van de rugzakken  

dus gewoon worden voortgezet:  

 

Uw kind heeft een LGF waarvan de indicatie doorloopt na 1 augustus 2014 

Als uw kind een indicatie heeft gekregen, waarvan de geldigheidsduur na 1 augustus 2014 doorloopt, verandert er in 

het schooljaar 2014-2015 in principe niets. De ondersteuning wordt voortgezet en de school neemt begin 2014 contact 

op met de ouders om in overleg te bekijken welke ondersteuning nodig is. De school beschrijft samen met u en de 

specialisten van het samenwerkingsverband het nieuwe ontwikkelingsperspectief en benodigd arrangement voor het 

schooljaar 2014-2015. 

 

Uw kind heeft een LGF waarvan de indicatie afloopt per 31 juli 2014 

Voor leerlingen waarvan de indicatie afloopt per juli 2014, wordt in overleg tussen school en ouders bekeken welke 

ondersteuning in het schooljaar 2014-2015 nodig is. Het is mogelijk dat de eerder toegekende rugzak voldoende 

resultaat heeft opgeleverd en de basisschool in het schooljaar 2014-2015 binnen de basisondersteuning voldoende 

passend onderwijs kan bieden. Het is echter ook mogelijk dat school en u als ouder van mening zijn dat uw kind 

passend onderwijs kan blijven volgen binnen het regulier onderwijs, maar dat daarvoor wel extra ondersteuning nodig 

blijft. De school beschrijft dan samen met u en specialisten van het samenwerkingsverband het arrangement en 

ontwikkelingsperspectief.  
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Het ministerie van OCW heeft stroomschema’s gemaakt ter verduidelijking van de route zorgplicht: 

  
http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/01/Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-

sbao-of-vso-school-PDF-124-KB.pdf 

 

 
 

Passende overgang naar het voortgezet 
onderwijs 
 

Uw kind zit in het schooljaar 2013-2014 in groep 8 en maakt na dit schooljaar de overstap naar het voortgezet 

onderwijs. Hoe verloopt dit? 

 

 

Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte vindt altijd een goede overdracht plaats van het basisonderwijs 

naar het voortgezet onderwijs. Het  onderwijskundig rapport en het ontwikkelingsperspectief worden via het Digitaal 

Overdrachtsdossier overgedragen. De ‘extra ondersteuning’ die uw kind nu ontvangt, heeft betrekking op een rugzak 

cluster 3 of 4 (los van een eventuele  lwoo-indicatie). Dit betekent dat een leerling in de toekomst eventueel ook extra 

ondersteuning nodig heeft binnen een reguliere VO-school. Tijdens schooljaar 2013-2014 is het niet nodig om hiervoor 

een indicatie of een herindicatie aan te vragen.  

 

 

Voor aanvragen lwoo-pro en praktijkonderwijs 

verandert er niets. Voor deze leerlingen geldt dat er in 

2014 wel een beschikking moet worden aangevraagd.  

 

De extra ondersteuning is in het regulier VO geborgd. 

De VO-school zal, samen met leerling en ouders, 

bekijken of de gewenste ondersteuning geboden kan 

worden. Wanneer het nodig is, worden deze 

afspraken opnieuw vastgelegd in een ontwikkelings-

perspectief VO. Als de school twijfelt of zij de 

ondersteuning kan bieden vraagt zij advies aan de 

onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband 

VO. Plaatsing op een VSO school kan dan aan de orde 

zijn. 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/01/Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-sbao-of-vso-school-PDF-124-KB.pdf
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Aanmelding op een VSO school 
 

Wanneer extra ondersteuning binnen de reguliere VO-school voor uw kind onvoldoende mogelijkheden biedt, is 

aanmelding bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan de orde. In het voortgezet onderwijs noemen ze 

de ondersteuning in een speciale setting : ‘zware ondersteuning’. Hiervoor is in principe altijd een 

toelaatbaarheidsverklaring VSO vereist. 

 

 

Bij een plaatsing in het VSO wordt altijd de onderwijsspecialist van het SWV V(S)O Midden Holland & Rijnstreek 

geconsulteerd. Op basis van de beschikbare gegevens wordt afgewogen welk arrangement en plek het best passend is. 

Dit wordt weergegeven in en ontwikkelperspectief dan wel toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Dit advies zal worden 

gevolgd. De TLV wordt in beginsel voor een jaar afgegeven, tenzij het dossier van dien aard is dat een langere periode 

verantwoord of wenselijk is. 

 

 

 Leerlingen in het regulier basisonderwijs met een rugzak , of uit de speciale setting  SBO of SO  (CVI indicatie 

cluster 3 of cluster 4 geldig tot 1 augustus 2014) die op 1 augustus 2014 doorstromen naar het VSO, melden 

zich aan bij de VSO school. De VSO school overlegt over plaatsing met een onderwijsspecialist van het SWV 

V(S)O Midden Holland & Rijnstreek. Er kan een herindicatie aangevraagd worden bij de Cvi tot 1  augustus 

2014 (i.v.m. behandeltermijn van 8 weken, aanmelding liefst voor 15 maart  2014 indienen).  

 

 

 Leerlingen in het regulier basisonderwijs met een rugzak , of uit de speciale setting  SBO of SO (CVI indicatie 

cluster 3 of cluster 4 geldig tot 1 augustus 2015 of langer) die op 1 augustus 2014 doorstromen naar het  

VSO melden zich bij de VSO-school. De VSO school overlegt over plaatsing met een onderwijsspecialist van 

het SWV V(S)O Midden Holland & Rijnstreek over continuering. Na positief advies volgt plaatsing voor 

maximaal 1 jaar. Daarna volgt heroverweging.  

 

 

 

 

 

Meer informatie kunt u vinden op: 
 

 www.swv-po-mh.nl 
 

 www.swv-vo-mhr.nl 
 

 www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
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