
TRIPLE T   
 
Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)  
 
Passend onderwijs  
Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke 
samenhang niet los gezien kan worden, is passend onderwijs. Passend onderwijs betekent eigenlijk: goed 
onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk kind heeft recht op 
goed onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormt in het 
regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt. Met passend onderwijs wordt de organisatie en de bekostiging 
van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben veranderd. Zo krijgen de scholen de verantwoordelijkheid om 
voor alle kinderen die worden aangemeld een zo passend mogelijke plek te bieden. Dit kan een plek zijn op de 
eigen school of een plek op een andere school die het kind beter kan ondersteunen. Ouders worden daarbij 
nauw betrokken. Om aan daadwerkelijk een goede plek te kunnen bieden, gaan reguliere en speciale scholen 
regionaal samenwerken. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan 
leerlingen en de bekostiging daarvan.  
 
Huidige situatie 
In de huidige situatie kunnen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met een ‘rugzak’ deelnemen aan 
het regulier onderwijs. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen lichte ondersteuning voor leerlingen met 
bijvoorbeeld leerproblemen en zware ondersteuning voor leerlingen met een beperking. Sinds de invoering van de 
leerlinggebonden financiering in 2003 kunnen leerlingen die lichte ondersteuning nodig hebben met een 
leerlinggebonden financiering (lgf) – het zogenaamde ‘rugzakje’ – deelnemen aan het regulier onderwijs. De 
plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs of het krijgen van een rugzak is sindsdien geregeld via landelijke 
vastgestelde voorwaarden – de ‘landelijke indicatiesystematiek’. 

Regionale expertisecentra (REC)  
De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs werken, met uitzondering van cluster 1, samen in 34 regionale 
expertisecentra. Elk regionaal expertisecentrum heeft een commissie voor de indicatiestelling die volgens 
landelijk vastgestelde indicatiecriteria toetst of leerlingen toelaatbaar zijn tot het (v)so. Een positieve indicatie 
geeft ook de mogelijkheid tot inschrijving bij een reguliere school met een leerlinggebonden budget (rugzakje). 
Voor elke leerling met een indicatie volgt een hogere bekostiging, in de vorm van de hogere bekostiging van het 
(v)so of in de vorm van het rugzakje voor regulier onderwijs 

Lichte ondersteuning 

In de huidige situatie werken alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs samen in circa 240 
samenwerkingsverbanden ‘weer samen naar school’ om de lichte ondersteuning voor leerlingen te regelen. 
Scholen zijn dit wettelijk verplicht. Elk samenwerkingsverband heeft een permanente commissie leerlingenzorg 
(pcl) die beoordeelt of een leerling kan worden toegelaten tot het speciaal basisonderwijs. Elk 
samenwerkingsverband heeft een eigen voorziening voor speciaal onderwijs. De gemeente Goirle heeft geen 
eigen school voor speciaal basisonderwijs maar heeft afspraken met SBO De Zonnesteen in Tilburg Zuid. Ook 
de scholen voor voortgezet onderwijs werken samen in 83 samenwerkingsverbanden. Hierin neemt ten minste 1 
school voor praktijkonderwijs deel en 3 scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voor 
voorbereidend beroepsonderwijs. Op dit moment zijn scholen voor havo en vwo niet verplicht om aan te sluiten 
bij een samenwerkingsverband, maar in de praktijk is dit – op een uitzondering na – wel het geval. 
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Zware ondersteuning 

De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn verdeeld in 4 clusters: 

- Cluster 1: leerlingen met een visuele beperking 

- Cluster 2: leerlingen met een auditieve beperking en leerlingen met ernstige spraak en taal 
moeilijkheden 

- Cluster 3: leerlingen met een lichamelijke en / of verstandelijke beperking en langdurig zieken 

- Cluster 4: leerlingen met een psychiatrische en / of gedragsstoornis (De Keijzer in Goirle)  

Knelpunten huidige systeem 

Het huidige systeem van onderwijsondersteuning is complex en levert mede daardoor problemen op. Hieronder 
wordt kort ingegaan op de knelpunten van het huidige systeem en de keuze voor een herziening.  

1.    Lichte en zware ondersteuning zijn naast elkaar georganiseerd en kinderen vallen tussen wal en 
schip                                                                                                                                             

 In het huidige systeem krijgen kinderen een indicatie voor lichte of zware ondersteuning. Daarvoor lopen 
verschillende procedures naast elkaar. Vervolgens moeten ouders zelf nog op zoek naar een geschikte school en 
dat is niet eenvoudig. Jaarlijks zitten zo’n 2.500 leerplichtige kinderen ten minste 4 weken thuis. 

2.    Het systeem is complex en bureaucratisch 
Op dit moment zijn in elke gemeente 5 tot 14 samenwerkingsverbanden actief. Elk samenwerkingsverband 
heeft een eigen indicatiesystematiek. Hierdoor moeten ouders verschillende procedures doorlopen als hun kind 
eerst lichte ondersteuning en daarna zwaardere ondersteuning nodig heeft. Daarnaast is het aanvragen van een 
indicatie voor zowel scholen als ouders erg arbeidsintensief en zijn de doorlooptijden lang. 

3.    Sterke groei van het aantal leerlingen (v)so en met een rugzak en druk op de duurste 
voorzieningen 
Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs of met een rugzak is sinds 2003 – tegen de verwachting in – 
sterk toegenomen: in het (v)so is het aantal leerlingen gestegen van circa 55.000 naar 69.000. Het aantal 
leerlingen met een rugzak is gestegen van 11.000 naar 39.000. Uit onderzoek blijkt dat er meerdere oorzaken 
zijn om de groei te verklaren. Enkele verklaringen zijn: stoornissen worden eerder herkend als gevolg van betere 
diagnostiek. Ook de definities van sommige stoornissen zijn verruimd. Daarnaast stelt de samenleving hogere 
eisen aan jongeren en zijn mensen beter bekend met bestaande regelingen. Volgens het CPB heeft de groei in 
het onderwijs te maken met de inrichting van het huidige systeem. Dit is zo ingericht dat basisscholen en 
leerlingen weinig belang hebben bij het kiezen van een goedkope voorziening. 
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4.    De ondersteuning op school is onvoldoende afgestemd op het brede (jeugd)zorgdomein 
De voorzieningen voor extra ondersteuning in het onderwijs en het bredere (jeugd)zorgdomein zijn niet goed op 
elkaar afgestemd. Leraren, zorgcoördinatoren en hulpverleners in de zorg werken wel steeds meer samen, maar 
de systemen zijn naast elkaar georganiseerd. 

5.    Veel leraren hebben onvoldoende ervaring met leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte 
hebben, dit komt niet ten goede aan de kwaliteit van het basisonderwijs 
Ongeveer een kwart van de scholen voor speciaal onderwijs staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. 
Door de snelle groei die het speciaal onderwijs heeft doorgemaakt, is de kwaliteit onder druk komen te staan. In 
het regulier onderwijs vinden leraren het vaak moeilijk om met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 
om te gaan en het onderwijs af te stemmen op verschillen in de klas. Vaak worden oplossingen buiten de klas 
gezocht. Het is dus van belang dat hierin expertise wordt opgebouwd.  

 
Nieuwe situatie                                                                                                                                     
Passend onderwijs verplicht scholen om voor elke leerling een passend aanbod aan onderwijs(zorg) te geven, zo 
dicht mogelijk bij huis (zorgplicht van scholen). Wanneer een school passend onderwijs niet zelf kan bieden, 
wordt gekeken welke school binnen het samenwerkingsverband het juiste onderwijs wel kan leveren. Het 
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk. Per 1 augustus 2014 gaat de zorgplicht 
in. Ouders van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, hoeven zelf geen indicatie meer aan te vragen 
en een passende plek te zoeken. Ouders kunnen nog steeds hun kind aanmelden bij de school die hun voorkeur 
heeft. Deze school maakt deel uit van een van de 150 samenwerkingsverbanden. Hierin zitten alle 
schoolbesturen (regulier en speciaal) in een bepaalde regio. De school zoekt een passende plek voor een leerling. 
Dat kan op de school van aanmelding zijn of op een andere school binnen of buiten het samenwerkingsverband. 
Een landelijke geschillencommissie kan in geval van discussie een oordeel geven of het aanbod inderdaad 
passend is. 

Passend onderwijs wordt gefaseerd ingevoerd:  

 Voor eind 2012 wordt de regio indeling gepubliceerd; 

 Uiterlijk op 1 november 2013 heeft het samenwerkingsverband de rechtspersoon ingericht; 

 Uiterlijk op 1 februari 2014 moet het ondersteuningsplan zijn voorgelegd aan de 
ondersteuningsplanraad; 

 Op 1 augustus 2014 treedt de zorgplicht in werking en vervalt de landelijke indicatie. 
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De structuur komt er als volgt uit te zien  

Nieuwe samenwerkingsverbanden voor primair 
onderwijs bestaan uit:  

Nieuwe samenwerkingsverbanden voor voortgezet 
onderwijs bestaan uit:  

Regulier basisonderwijs Regulier voortgezet onderwijs 

Speciaal basisonderwijs (lichte zorg) (bv. Zonnesteen 
en Westerwel)  

Leerwegondersteunend onderwijs en 
praktijkonderwijs (lichte zorg) 

Speciale scholen en afdelingen uit cluster 3 en 4 voor 
speciaal onderwijs (zware zorg) (bv. De Keijzer) 

Voortgezet speciaal onderwijs voor de clusters 3 en 4 
(zware zorg)  

 

Kernelementen van de nieuwe wetgeving zijn: 

 Inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs                     

Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs gaan samenwerken in regionale 
samenwerkingsverbanden om passend onderwijs te bieden. De samenwerkingsverbanden 
concentreren zich nu met name op het vormen van deze samenwerkingsverbanden. Er wordt 
uitgegaan van een zo licht mogelijke organisatiestructuur.  

 zorgplicht 
Scholen krijgen een zorgplicht. Ieder kind, ongeacht welke beperking krijgt door deze plicht een zo 
goed mogelijke plek in het onderwijs. Als de school het kind zelf geen passend onderwijs kan 
bieden, heeft de school de taak binnen het samenwerkingsverband het kind een passende plek te 
bieden. Voorheen dienden ouders zelf die passende plek te zoeken. De schoolbesturen in het 
samenwerkingsverband maken afspraken over hoe ze voor elke leerling passend onderwijs kunnen 
realiseren en leggen deze afspraken vast in het ondersteuningsplan. Hierin staat onder meer 
vermeld welke basiszorg iedere school biedt. Basiszorg is de zorg die alle scholen bieden aan hun 
leerlingen. Deze basiszorg is binnen het samenwerkingsverband gelijk.  
Daarnaast is er per school een schoolzorgprofiel dat opgesteld en vastgesteld wordt. Hierin wordt 
opgenomen welke breedtezorg en dieptezorg er geleverd wordt. Breedtezorg is de inzet van de 
zorgpartners zoals maatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg, leerplichtambtenaar. 
Dieptezorg is datgene waarin het speciaal onderwijs momenteel in voorziet. De scholen gaan hier 
nu zelf in voorzien. Het samenwerkingsverband kan deze specifieke zorg op meerdere manieren 
aanbieden: op school, in de gespecialiseerde groepen of in tussenvoorzieningen. Een goed 
voorbeeld van een tussenvoorziening is de Taalklas in de gemeente Goirle die gaat starten vanaf 
schooljaar 2012-2012. Verder wordt in het ondersteuningsplan geregeld hoe het geld voor extra 
ondersteuning verdeeld en besteed gaat worden, hoe ondersteuning voor leerlingen in het gewone 
onderwijs geregeld wordt, hoe de verwijzing naar het speciaal onderwijs gaat verlopen en hoe 
ouders worden geïnformeerd.  
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 Andere zorgtoewijzing 
De huidige wijze van indicatiestelling en leerlinggebonden financiering (rugzakje) worden 
afgeschaft. Het samenwerkingsverband is dan verantwoordelijk voor de toewijzing van alle 
vormen van speciale ondersteuning in het onderwijs.  

 
 budgetfinanciering 

De samenwerkingsverbanden krijgen met de invoering van passend onderwijs naast de reguliere 
financiering tevens de middelen voor extra ondersteuning voor het (voortgezet) speciaal onderwijs 
en het rugzakje. Vanuit dit budget kunnen zij kosten voor extra ondersteuning betalen. Voor het 
samenwerkingsverband regio Tilburg, waar de gemeente Goirle onder valt, is er een geschat tekort 
van 2,7 miljoen.  

 
 
De Goirlese situatie 
 
In het primair onderwijs kennen we nu 51 kinderen met een rugzakje, in het voortgezet onderwijs zijn dit 52 
leerlingen.  
 
Primair onderwijs 
Bij het primair onderwijs is opgevraagd om aan te geven om wat voor soort problematiek het exact gaat. Het 
grootste gedeelte gaat het om cluster 4 leerlingen. Maar om in de toekomst preventief hier op in te kunnen 
steken is een exactere duiding noodzakelijk.  
 
Voortgezet onderwijs 
Op het Mill-Hillcollege in Goirle zitten 50 leerlingen met een rugzak. 12 leerlingen hebben een rugzak vanwege 
problemen met hun gezondheid zoals bijvoorbeeld dystrofie. 38 leerlingen hebben een rugzak omdat zij leer- of 
gedragsproblemen hebben in het autistisch spectrum (NLD, Asperger, PDD-NOS). De ondersteuning die de 
rugzakleerlingen krijgen is ambulante begeleiding vanuit het REC en vanuit hun rugzak worden door het Mill-Hill 
persoonlijk begeleiders betaald (dit zijn leraren met een aanvullende taak). Zij coachen de leerlingen en helpen ze 
met de organisatie van hun school, vangen hen op als ze boos worden of vast dreigen te lopen. De 
zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders maken bovendien de handelingsplannen en houden de vordering in 
het leerlingvolgsysteem bij. 
 
 
Bekostigingsmodel passend onderwijs 
De nieuwe samenwerkingsverband krijgen een vast budget, gebaseerd op het aantal leerlingen dat binnen het 
samenwerkingsverband onderwijs volgt. Het samenwerkingsverband maakt zelf afspraken over de verdeling 
van geld. Bij ontoereikendheid van de gebudgetteerde middelen binnen een samenwerkingsverband, dienen de 
scholen hun reguliere bekostiging aan te spreken voor het bieden van verdere ondersteuning. De 
samenwerkingsverbanden dienen jaarlijks verantwoording af te leggen over de inzet van de middelen en de 
behaalde resultaten. 
 
 
 
 
 
 
 

 5



 6

Wat wordt de komende periode belangrijk voor de gemeente?  
Gemeenten hebben geen instemmingsrecht bij ondersteuningsplannen van het onderwijs.  
Een belangrijke taak van het samenwerkingsverband is de nauwe afstemming met gemeenten over de zorg voor 
leerlingen. Schoolbesturen hebben de plicht om met gemeenten te overleggen over de inhoud van het 
ondersteuningsplan. De afstemming is urgent gezien de huidige krimp in financiële middelen bij zowel het 
speciaal onderwijs als de jeugdzorg.  
 
Voor wat betreft de transitie jeugdzorg en passend onderwijs is het erg belangrijk dat de partners, gemeente, 
onderwijs en jeugdzorgaanbieders, nauwer gaan samen werken en zaken beter afstemmen. Met name op het 
preventieve vlak valt veel winst te behalen.  
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