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Geachte heer/mevrouw, 
 
Bedankt voor uw inzet en de inzet van uw team voor goed onderwijs. Goed 
onderwijs, dat alle leerlingen uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Hoe 
zorgt u er echter voor dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen en dat 
leerlingen die daarbij extra ondersteuning nodig hebben echt passend onderwijs 
krijgen? Die vraag staat centraal in deze brief. Ook geef ik aan waar u informatie 
kunt vinden voor de beantwoording. 
 
De kern van passend onderwijs 
Voor mij is de kern van passend onderwijs dat we kijken naar de mogelijkheden 
van een kind en wat er nodig is om een passend programma te bieden. Passend 
onderwijs geeft scholen en ouders meer ruimte om voor elk kind maatwerk te 
bieden, zo nodig met extra ondersteuning. Op 1 augustus 2014 komt er met de 
invoering van de zorgplicht meer ruimte en daarmee de verantwoordelijkheid om 
voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend 
onderwijsprogramma te bieden. Dat betekent niet dat u elke leerling een plek 
moet bieden.  Als blijkt dat uw school de ondersteuning die een kind nodig heeft 
niet kan bieden, moet een passende plek op een andere reguliere of speciale 
school worden gevonden. Op deze manier zorgt u er samen met uw collega’s voor 
dat alle kinderen in uw regio een passend onderwijsprogramma krijgen. Ook 
kinderen die daarbij extra ondersteuning nodig hebben. Ik ga daarbij uit van het 
motto: regulier als het kan, speciaal als het moet. Want dat biedt de meeste 
middelen en daarmee ruimte voor meer maatwerk. Ik realiseer mij terdege dat er 
zorgen leven. Het bieden van ruimte biedt kansen, maar daar gezamenlijk tot 
goede afspraken over komen zal niet altijd eenvoudig zijn. Hierbij bied ik u 
daarom informatie en hulp. 
 
Wat betekent dit voor uw school? 
Alle kinderen een passende plek bieden, lukt alleen wanneer scholen en besturen 
in een regio goede afspraken maken. Daarom heeft uw bestuur onlangs met de 
andere besturen in uw regio een samenwerkingsverband opgericht. De komende 
periode staat in het teken van de inhoudelijke vormgeving van passend 
onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband, maar vooral de betekenis ervan 
voor uw school. Ga hierover daarom het gesprek aan met uw schoolbestuur. 
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Het primair onderwijs in Zuid-Kennemerland en het voortgezet onderwijs in 
Utrecht en Stichtse Vecht en Helmond-Peelland zijn afgelopen zomer al gestart 
met passend onderwijs. Op www.passendonderwijs.nl kunt u deze pioniers volgen 
en leren van de ervaringen die zij opdoen met passend onderwijs. Ga eens kijken 
hoe andere scholen het aanpakken en leer van elkaar.  
 
Informeer en betrek uw team en de ouders 
U speelt als schoolleider de komende tijd een sleutelrol in die samenwerking om 
echt passend onderwijs te bieden. Betrokkenheid van leraren, ouders (niet alleen 
ouders in de MR/GMR) en leerlingen daarbij vind ik van groot belang. Mijn oproep 
aan u is om met uw bestuur, uw lerarenteam en uw ouders in gesprek te gaan 
over hoe passend onderwijs bij u op school en in uw regio vormgegeven wordt. 
Stel - voor zover u dat nog niet hebt gedaan - op basis van die gesprekken uw 
schoolondersteuningsprofiel op/bij. In dat profiel geeft u aan welke ondersteuning 
uw school biedt. Op basis van dat profiel kunt u inventariseren welke expertise 
eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor (de scholing van) u 
en uw leraren. 
 
Voor schoolleiders in het regulier onderwijs geldt specifiek dat het belangrijk is 
dat u ouders van (huidige) rugzakleerlingen informeert over hoe de ondersteuning 
geregeld wordt. 
 
Voor schoolleiders in het (v)so geldt specifiek dat u binnen uw 
samenwerkingsverband bespreekt hoe de ambulante begeleiding wordt 
georganiseerd. En dat u ouders erover informeert dat kinderen hun plek en 
indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 houden zolang het kind op dezelfde school 
blijft. Daarna volgt, in overleg tussen school en ouders, een nieuwe beoordeling 
over de best passende plek. 
 
Informatiepakket 
Omdat het belangrijk is dat u, uw schoolteam en uw ouders weten wat passend 
onderwijs is, stuur ik u hierbij algemene informatie die u kunt delen en 
bespreken: een brochure voor leraren en een infographic voor ouders. Dit pakket 
heeft OCW samen met leraren en ouders ontwikkeld. Indien daar behoefte aan is, 
kunt u gratis extra exemplaren van de brochure bestellen. Zie hiervoor de 
informatie onderaan deze brief.  
 
Ik merk namelijk dat er over passend onderwijs nog steeds veel vragen en 
misverstanden zijn. Zo denken veel leraren en ouders dat het speciaal onderwijs 
wordt opgeheven, terwijl dat niet het geval is. Ook denken nog veel mensen dat 
passend onderwijs een bezuiniging is. Ook dat klopt niet. Het oorspronkelijke 
voorstel om 300 miljoen euro te bezuinigen op de extra ondersteuning is 
vervallen. Ook het voornemen om 50 miljoen euro te bezuinigen op het 
leerwegondersteunend en praktijkonderwijs is vervallen. Hierdoor blijft het budget 
dat nu beschikbaar is voor de extra onderwijsondersteuning ook na de invoering 
van passend onderwijs in stand. Wel is het zo dat een eind wordt gemaakt aan de 
huidige scheve verdeling van het geld over de regio’s. Dit wordt de verevening 
genoemd. Stap voor stap groeien we tussen 2015 en 2020 toe naar een gelijke 
verdeling van het geld. 
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Aan uw bestuur heb ik een brief gestuurd waarin ik heb aangekondigd dat aan 
alle scholen een informatiepakket wordt gestuurd. Daarbij heb ik de oproep 
gedaan om met de scholen in gesprek te gaan over de concrete uitwerking van 
passend onderwijs in uw samenwerkingsverband. Aan u wil ik de oproep doen om 
met de besturen en met de leraren in gesprek te gaan over passend onderwijs.  
Dit schooljaar wordt de basis gelegd waarop we de komende jaren kunnen 
voortbouwen, zodat er een goed passende plek voor elke leerling is waar hij of zij 
zich optimaal kan ontwikkelen.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
 
 
 
 
Sander Dekker 
 
 
 
Meer informatie, inspiratie en hulp? 
 
Aanvragen extra brochures 
De brochure passend onderwijs kunt u gratis bijbestellen voor uw leraren. Plaats 
een totale bestelling als school. In verband met de oplage en de verzending is het 
van belang dat u uw bestelling zo snel mogelijk instuurt. U kunt bestellen via de 
website www.primaonderwijs.nl/passendonderwijs  
Uw persoonlijke bestelcode:   
 
Informatie 
U vindt op de website www.passendonderwijs.nl praktijkvoorbeelden en u kunt  
zich via deze website abonneren op de nieuwsbrief over passend onderwijs.  
Op deze website zijn ook de bijgevoegde lerarenbrochure en de infographic voor 
ouders digitaal beschikbaar. Plus een uitgebreide brochure voor ouders, en 
stroomschema’s over hoe de zorgplicht werkt. 
 
Steunpunt Medezeggenschap Passend onderwijs 
Verder kunt u terecht bij het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs.  
Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt schoolleiders kosteloos 
advies bij bijvoorbeeld gesprekken met ouders, leerlingen en schoolteam. Dit kan 
bijvoorbeeld gaan om het schoolondersteuningsprofiel en/of het invullen van de 
medezeggenschap binnen passend onderwijs. 
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/276/ondersteuning-directie-bestuur 
 
Voorbeeld van pionier: Toolkit 
Het samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht heeft een ‘toolbox’ 
gemaakt met materiaal dat scholen kunnen gebruiken in de communicatie met 
ouders of teams over passend onderwijs. Zoals een opzet voor een brief aan ouders 
om hen in te lichten over de belangrijkste veranderingen van passend onderwijs 
voor hun kind. 
www.sterkvo.nl/index/basisdocumenten/toolbox-communicatie 


