Handreiking voor

passend onderwijs
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Het kind en zijn recht op
een passende vorm van
onderwijs staan centraal

2

Het kind, de ouders, de school en het samenwerkingsverband
worden tijdig, volledig en adequaat geïnformeerd

Kinderen hebben informatie nodig om hun mening te kunnen vormen. Voor alle betrokkenen geldt over

De mogelijkheden, wensen en belangen van

en weer een informatieplicht: scholen en samenwerkingsverbanden moeten ouders voorlichten, maar

het kind staan voorop, niet diens beperkingen

ouders moeten ook een school of samenwerkingsverband goed informeren. Het gaat daarbij zowel om

of dossier noch het beleid of de financiële

ieders rechten en plichten als om praktische informatie over het kind en wat verwacht kan worden.

belangen van de school. Praat met het kind,

Alleen dan komt een gelijkwaardige dialoog tot stand. De oplossing hoeft niet op voorhand vast te staan:

in plaats van alleen over het kind.

de oplossing volgt uit het gesprek, in plaats van dat het gesprek volgt op oplossing van één partij.
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Het kind krijgt een
individuele behandeling;
op de school rust een
onderzoeksplicht
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Het kind krijgt aanpassingen
op school die redelijk zijn

Als er aanpassingen nodig zijn om een kind
toegang te verlenen tot een school, onderzoekt

Op de school rust een plicht om de moge-

deze school in hoeverre de school zelf

lijkheden tot onderwijs binnen de school of

doeltreffende aanpassingen kan realiseren of

het samenwerkingsverband voor het indi-

dat deze een onevenredige belasting vormen. De

viduele kind te onderzoeken. Waar nodig

school krijgt hierbij waar nodig ondersteuning

en van toepassing wordt daarvoor eerst de

vanuit het samenwerkingsverband.

ondersteuningsbehoefte vastgesteld.
Het samenwerkingsverband ondersteunt
scholen actief bij hun onderzoeksplicht.
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Het kind krijgt waar
nodig maatwerk

Waar het kan, gaat het kind mee
in regulier onderwijs of speciaal
onderwijs, eventueel met een aangepast
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7

Niemand de deur uit voordat de oplossing er is.

Het kind krijgt
de combinatie
onderwijs en zorg

Zolang er geen landelijke of regionale instantie is

Waar onderwijs en zorg gecombineerd

Het kind krijgt een oplossing

met doorzettingsmacht, belegt ieder samenwerkingsverband formeel én in praktische zin doorzettingsmacht, zodat een kind uiteindelijk altijd
onderwijs krijgt dat bij het kind past.

moet worden, rust op de school
en het samenwerkingsverband de
plicht te onderzoeken wat zij zelf
kunnen organiseren en waarvoor zij

lesprogramma. Is dit niet haalbaar, dan

andere partijen moeten inschakelen.

krijgt het kind maatwerk. De school en

Daarbij geldt dat school in principe

het samenwerkingsverband dragen hier
samen actief aan bij, waar nodig afgestemd
met de Onderwijsconsulenten of de

8

Kinderen gaan op vakantie,
de zorgplicht niet

verantwoordelijk is voor onderwijs en
zorgverleners voor de zorg. De school
moet voor de zorg met alle relevante

Inspectie van het Onderwijs. De school en

Willen de volwassenen ook op vakantie?

partijen adequate afspraken maken.

het samenwerkingsverband zijn samen

Zorg dan dat tijdig alles geregeld is voor

De Onderwijszorgconsulent kan

verantwoordelijk voor het maatwerk.

na de (zomer)vakantie.

daarbij ondersteunen.

