MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP
Wat betekent Passend
Onderwijs voor ons?

Wat is er aan de hand?
Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of
meervoudige handicap is dat lastiger. Zij hebben vaak extra ondersteuning nodig. Daarom
zijn er voor hen speciale scholen en ‘rugzakjes’ waarmee ze naar een reguliere (gewone)
school kunnen. Ouders kiezen zelf wat voor hun kind het beste is.
De regering heeft nu een nieuw plan voor het onderwijs aan kinderen met een handicap.
‘Passend Onderwijs’ heet dat plan en het wordt vanaf augustus 2013 in fasen ingevoerd.
Voordeel van Passend Onderwijs is dat scholen verplicht zijn álle kinderen goed onderwijs
te bieden. Bovendien krijgen scholen meer vrijheid om te bepalen hoe zij uw kind het beste
kunnen ondersteunen.
Nadeel is dat u niet meer zelf kunt bepalen naar welke school uw kind gaat. En u heeft
minder te vertellen over de zorg en begeleiding die uw kind op school krijgt. In deze
brochure leest u wat Passend Onderwijs is. En wat de gevolgen zijn voor u en uw kind.

Wie bepaalt naar welke school
uw kind gaat?
Nu bepaalt u dat zelf. Of u nu kiest voor een reguliere school of voor het speciaal onderwijs,
u kijkt waarschijnlijk goed welke school het best bij uw kind past. Bijvoorbeeld omdat die
dichtbij is of omdat de leerkrachten ervaring hebben met de handicap van uw kind. Mag die
school uw kind weigeren? Ja, dat mag nu nog wel. Maar gelukkig gebeurt dat in de praktijk
niet zo vaak.
Dat verandert in Passend Onderwijs. Dan moeten alle scholen in uw regio er samen
voor zorgen dat elk kind ‘passend onderwijs’ krijgt. Dat doen ze in twee samenwerkingsverbanden: een voor het basisonderwijs én een voor het voortgezet onderwijs. Als u straks
uw kind aanmeldt bij een school en die kan of wil het kind geen onderwijs geven, dan gaat
het samenwerkingsverband bekijken waar uw kind wel terecht kan. Is dat op een speciale
school of kan uw kind met extra begeleiding naar een reguliere school? Dat gebeurt wel in
overleg met u, maar u heeft niet het laatste woord.
In Passend Onderwijs zijn de scholen dus samen verplicht uw kind goed onderwijs te bieden.
Maar de school van uw keuze mag uw kind nog steeds weigeren. Als dat gebeurt, beslist het
samenwerkingsverband naar welke school uw kind gaat. Dat kan een uitstekende keuze zijn,
maar ook een school die u ongeschikt vindt voor uw kind. Of een school in een andere wijk
of stad.

Een voorbeeld: Remco
Remco Verbast is een levendig en slim jongetje. En spastisch: hij zit in een rolstoel en is soms moeilijk te
verstaan. Als hij vier jaar wordt, melden zijn ouders hem aan bij een reguliere school in de buurt. Ze hopen
heel erg dat hij daar terecht kan, maar zeker is het niet.
In Passend Onderwijs is Remco verzekerd van een plaatsje op school. Maar wélke school dat
wordt, beslissen zijn ouders niet langer. Als de school van hun keuze ‘nee’ verkoopt, kan het
samenwerkingsverband bepalen dat Remco toch naar het speciaal onderwijs moet. Of naar een school
twee dorpen verderop.

Welke ondersteuning krijgt
uw kind op school?
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig om goed onderwijs te kunnen volgen? Dan kunt
u daarvoor nu nog een indicatie aanvragen. Krijgt u die indicatie, dan kan uw kind naar een
speciale school of met een ‘rugzakje’ naar een reguliere school. Zo’n rugzakje is een vast
bedrag waarmee de school voor extra ondersteuning kan zorgen, inclusief de ambulante
begeleiding. De voorwaarden voor een indicatie en een rugzakje zijn in heel Nederland
gelijk.
Passend Onderwijs: één grote pot met geld
In Passend Onderwijs bestaan de indicatie en het rugzakje niet meer. Al het geld voor
ondersteuning aan kinderen in uw regio gaat in één grote pot. Het samenwerkingsverband
van scholen beheert die pot met geld. Zij besluit hoeveel geld elk kind krijgt voor extra
ondersteuning én welk kind naar een speciale school moet. Dat kan per regio verschillen.
Als u in Amsterdam woont, kan zo’n beslissing anders uitvallen dan als u in Delfzijl woont.
Nu: samen met de ouders
De vraag is of uw kind straks wel de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Vaak zal de
school uw kind zo goed mogelijk willen helpen. Maar wat als u vindt dat uw kind andere
ondersteuning nodig heeft? Nu heeft u hier nog invloed op. Samen met de school maakt u
een plan, speciaal voor uw kind. Onder dit ‘handelingsplan’ staat uw handtekening:
niet alleen de school, ook u moet het eens zijn met de plannen.
Straks: de school beslist
In Passend Onderwijs verdwijnt dit handelingsplan. Daarvoor in de plaats stelt de
school een ‘ontwikkelingsperspectief’ op. Welke extra ondersteuning krijgt uw kind?
Hoe ontwikkelt het kind zich waarschijnlijk op school? In Passend Onderwijs is het
de school die hierover beslist, niet u. Uw handtekening staat dan ook niet onder het
ontwikkelingsperspectief. Wel moet de school ‘op overeenstemming gericht overleg
voeren’. Dat betekent dat de school haar best moet doen om een plan te maken waar
u het mee eens bent. Maar uiteindelijk heeft de school het laatste woord.

Wat verandert er?
Heeft uw kind op school extra ondersteuning nodig?
Hieronder ziet u hoe dit nu is geregeld én hoe het wordt in Passend Onderwijs.

Zo was het

Zo wordt het

Stap 1. U vraagt een indicatie aan voor
extra ondersteuning, waarmee uw kind
onderwijs kan (blijven) volgen.

Stap 1. De indicatie is afgeschaft. U stapt
zonder indicatie naar de school van uw
keuze.

Stap 2. U krijgt die indicatie als uw kind
voldoet aan bepaalde criteria. Die criteria
zijn in heel Nederland hetzelfde.

Stap 2. Alle scholen in een bepaalde regio
moeten zich aansluiten bij een samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband stelt zelf criteria op.

Stap 3. Krijgt u een indicatie, dan kunt u
kiezen voor een speciale school of voor een
reguliere school met een rugzakje (extra
geld en begeleiding).

Stap 3. Het samenwerkingsverband beslist
of uw kind naar een speciale of een
reguliere school gaat. En hoeveel geld de
school krijgt voor de ondersteuning van uw
kind.

Stap 4. Kiest u voor regulier onderwijs, dan
zoekt u een school waar uw kind terecht
kan. Scholen zijn niet verplicht uw kind aan
te nemen.

Stap 4. Scholen zijn samen verplicht alle
kinderen met een handicap een plek te
geven. Maar zij bepalen ook naar welke
school uw kind gaat.

Stap 5. De school maakt samen met u een
plan en moet daarbij rekening houden met
uw wensen. Hoe kan uw kind het beste
onderwijs krijgen? Waar zal de school extra
aan werken en hoe gebeurt dat? Dat heet
een ‘handelingsplan’.

Stap 5. Elk kind op een reguliere school
krijgt een standaardprogramma. Heeft uw
kind extra ondersteuning nodig? Dan stelt
de school een ‘ontwikkelingsperspectief’
op, waar u het zo veel mogelijk mee eens
bent. Uw instemming is echter niet langer
noodzakelijk.

Stap 6. Bij verschil van inzicht over
toelating, het handelingsplan of de
besteding van het rugzakje, kunt u de
hulp inroepen van een onafhankelijke
bemiddelaar, de ‘onderwijsconsulent’.

Stap 6. Bij verschil van inzicht kunt
u zich wenden tot een landelijke
geschillencommissie die uitspraken
doet over toelating, verwijdering en
ontwikkelingsperspectief.

Wat kunt u zelf doen?
Juist voor kinderen met een handicap is goed onderwijs heel belangrijk. Hoe beter ze zijn
opgeleid, hoe beter ze kunnen meedoen in onze samenleving: hun eigen geld verdienen of
zich op een andere manier nuttig maken. Zelfstandig zijn.
Afspraken tussen scholen
Het samenwerkingsverband in uw regio bepaalt straks naar welke school uw kind gaat.
Hóe ze dat gaan bepalen, moeten ze samen afspreken. Wanneer mag of moet een kind
naar een speciale school? Welke ondersteuning krijgt een kind? Hoe worden de ouders
geïnformeerd? Al die zaken legt het samenwerkingsverband vast in een ‘ondersteuningsplan’.
Meedenken
Wilt u meedenken over de ondersteuning aan uw kind? Vraag dan aan uw school wat de
plannen zijn en ga het gesprek aan. Vaak bent u niet de enige met vragen en ideeën. Praat
dus met andere ouders. Op de website www.netwerkouderinitiatieven.nl kunt u zien of er
al andere ouders in uw regio actief zijn.
Meebeslissen
Wilt u meebeslissen over de ondersteuning van de school? Dat kan het beste via de
‘ondersteuningsplanraad’ van het samenwerkingsverband. Dit is een soort medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel van alle scholen zitten. Die ondersteuningsplanraad
moet het eens zijn met de beslissingen van het samenwerkingsverband. Dat is dus dé plek
om mee te praten over de keuzes die het samenwerkingsverband maakt.
Haalbare ideeën
Veel ouders van kinderen met een handicap hebben geen tijd om in zo’n raad te
zitten. Met andere ouders kunt u wel een vertegenwoordiger zoeken in die
ondersteuningsplanraad. Iemand die bereid is om op te komen voor de belangen van
uw kinderen. Maar er zijn meer manieren om op te komen voor uw kind. Op de website
www.bosk.nl/passendonderwijs staan praktische en haalbare ideeën voor u om invloed
uit te oefenen. Neem regelmatig een kijkje: we blijven nieuwe mogelijkheden plaatsen.
En heeft u zelf een mooi idee, laat het ons weten!

Wat doet de BOSK voor u?
De BOSK komt al 60 jaar op voor de belangen van mensen met een lichamelijke handicap
en hun ouders. De BOSK is een warme club met krachtige mensen die weten wat het is om
te leven met een handicap. Mensen die het maximale uit hun leven willen halen. BOSKmedewerkers en –vrijwilligers zijn niet alleen betrokken, maar ook deskundig en geven graag
antwoord op uw vragen.
Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap van de BOSK?
•

U krijgt betrouwbare en begrijpelijke informatie over zaken als medische zorg,
voeding, reizen, onderwijs en sport.

•

U komt door BOSK-activiteiten, het Forum en BOSK Blog in contact met andere
ouders die in dezelfde situatie zitten.

•

U ontvangt elk kwartaal BOSK Magazine, vol handige tips en herkenbare verhalen.

•

In overleggen met artsen, scholen en politici komt de BOSK op voor u en uw kind.

•

U krijgt gratis juridisch advies.

•

Goede en toch goedkope spullen voor uw kind vindt u eenvoudig via onze
vraag- en aanbodmarkt.

•

U krijgt korting op BOSK -activiteiten en -producten, zoals kinderboekjes en op
diverse hulpmiddelen.

•

U krijgt korting op een goed verzekeringspakket voor u en uw kind.

Word lid van de BOSK!
Voor slechts € 36,- per jaar bent u al lid en proﬁteert u van alle voordelen van het lidmaatschap.
De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden het BOSK-lidmaatschap.
Hoe meer leden de BOSK heeft, hoe beter de belangen van uw kind worden behartigd!
Word lid via www.bosk.nl/lidworden. U kunt ons werk ook steunen als donateur via
www.bosk.nl/donateurworden.

Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap
(030 ) 245 90 90
info@bosk.nl
www.bosk.nl
Volg de BOSK ook via:
De BOSK en Passend Onderwijs
De BOSK trok direct aan de bel toen de plannen voor Passend Onderwijs bekend werden.
Dat was in 2005. We trokken het land door om ouders te informeren over de gevolgen. We
reisden naar Den Haag en legden politici uit wat de risico’s van Passend Onderwijs zijn voor
kinderen met een handicap. Nu de plannen toch doorgaan, helpen we ouders om zoveel
mogelijk invloed te houden op het onderwijs aan hun kind. En we zetten ons volledig in
om de nadelen van Passend Onderwijs voor kinderen met een handicap waar mogelijk te
beperken.
Vragen over Passend Onderwijs?
Wilt u meer weten over Passend Onderwijs of begrijpt u iets niet? Kijk op onze speciale
website www.bosk.nl/passendonderwijs.
U kunt ons ook e-mailen via info@bosk.nl of bellen op (030) 245 90 90.
We zitten elke maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur voor u klaar.
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