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Passend onderwijs
Er verandert veel op dit moment in de (jeugd)zorg en in het onderwijs. In de (jeugd)zorg wordt bezuinigd en vinden
grote verschuivingen plaats. De organisatie gaat veranderen, waarbij gemeenten in betreffend kader steeds meer een
regierol krijgen. Dat geldt ook voor het onderwijs.
Het goede nieuws is dat er meer samengewerkt zal gaan worden tussen (jeugd)zorg en onderwijs in brede zin. Scholen
hebben net als de (jeugd)zorg een zorgplicht. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk zijn alle leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en
leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school
of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. Passend onderwijs
heeft als doel het aantal kinderen terug te brengen dat thuiszit. Dat betekent nogal wat, zowel voor gemeenten als
voor scholen, en dus ook voor de leerkrachten die én goed ondersteund maar vooral ook bijgeschoold zullen moeten
worden.
Geen verkeerde ontwikkeling, want dat komt uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs ten goede. De gemeente is
dus een belangrijke partner voor scholen om passend onderwijs goed te kunnen uitvoeren. Dat maakt samenwerking
met schoolbesturen en samenwerkingsverbanden noodzakelijk.
Passend onderwijs biedt onderwijs dat passend is voor ieder kind. Dus ook voor kinderen die moeite hebben met
leren, bijvoorbeeld door dyslexie, ADHD of een vorm van autisme. Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig.
Elke school is ook verplicht deze kinderen een passend onderwijsaanbod te doen. En natuurlijk geldt dat net zo goed
voor hoogbegaafde kinderen, voor kinderen met een lichamelijke beperking of met moeilijk gedrag. Kortom, of je nu
gewoon of anders leert, elke school zal haar uiterste best doen een passend aanbod te doen voor al haar kinderen.
Passend onderwijs vraagt van scholen een behoorlijke inspanning. De aanpak van passend onderwijs is breed en
overstijgt de huidige afbakening tussen primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Er mag geen kind meer tussen wal
en schip vallen.
Het is overigens wel de vraag of het onderwijs straks de capaciteit heeft om alle leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben op te vangen. Door de bezuinigingen en het begrensde budget voor zorgleerlingen is er een kans dat
kinderen toch weer thuis komen te zitten omdat er geen geschikte school voor hen is.
Wordt vervolgd.
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