
De subsidiemogelijkheden Passend onderwijs op een rij 
 
§ 1  Passend onderwijs 
Passend onderwijs betekent dat voor alle leerlingen een passend onderwijszorgaanbod wordt 
ontwikkeld. Hiertoe krijgen de bevoegde gezagsorganen van scholen een resultaatsverplichting om 
voor alle zorgleerlingen die worden aangemeld of staan ingeschreven een passend 
onderwijszorgaanbod te bieden. Om dit te realiseren worden regionale netwerken ingericht, wordt per 
netwerk één loket voor de indicatiestelling ingericht en wordt een flexibel onderwijscontinuüm 
gerealiseerd. 
 
Om de vorming van regionale netwerken te stimuleren is op 5 april 2008 de Regeling voor het 
aanvragen van een startsubsidie of een veldinitiatief Passend Onderwijs 2008-2009 gepubliceerd. De 
regeling voor 2009-2010 wordt binnenkort gepubliceerd.  
 
§ 2  Nieuwe regeling 
 
In oktober 2008 wordt de Regeling voor het verstrekken van een stimuleringsubsidie Passend 
onderwijs 2008-2010 gepubliceerd. Centrale doelstelling van deze regeling is het stimuleren van 
(onderwijskundige) initiatieven op kleinere schaal, vooruitlopend op de ontwikkeling van een regionaal 
netwerk. Hierna worden de doelstelling en de voorwaarden voor de verschillende subsidieregelingen 
op een rij gezet.    
 
1. De stimuleringssubsidie Passend onderwijs 
• De stimuleringssubsidie is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden die willen 

samenwerken gericht op het vormgeven van Passend onderwijs, maar die nog niet toe zijn aan 
een veldinitiatief of experiment. Deelnemers aan een veldinitiatief of experiment zijn dan ook 
uitgesloten voor deze subsidie. De scholen mogen wel al deel uitmaken van een (beoogd) 
regionaal netwerk en hiervoor startsubsidie hebben ontvangen.  

• Doel van de subsidie is het stimuleren van waardevolle - vaak meer onderwijsinhoudelijke - 
initiatieven op kleinere schaal, die bijdragen aan de ontwikkeling van Passend onderwijs. De 
initiatieven moeten leiden tot het opstarten van nieuwe structurele voorzieningen binnen het kader 
van Passend onderwijs. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om initiatieven om het onderwijscontinuüm 
en/of het onderwijszorgaanbod in het netwerk uit te breiden en om de leraren-, ouder- en/of 
leerlingbetrokkenheid te vergroten. 

• De samenwerkende deelnemers van een initiatief kunnen op grond van deze regeling éénmaal 
een aanvraag voor een stimuleringssubsidie indienen. De omvang van de subsidie bedraagt € 
20.000  per initiatief.  

 
§ 3  De reeds bestaande regeling van 5 april 
 
2. De startsubsidie 
• De startsubsidie is bedoeld voor scholen die een samenwerkingsverband po of vo vormen en 

(v)so scholen cluster 3 en 4 die samenwerken in een rec,  die een intentieverklaring hebben 
getekend om een regionaal netwerk te gaan vormen.  

• Doel van de subsidie is het vormgeven van Passend onderwijs binnen de regio. Concreet 
betekent dit dat afspraken worden gemaakt over de inrichting van één loket voor zorgtoewijzing 



(inclusief afstemming met (jeugd)zorg), over het realiseren van een onderwijscontinuüm en over 
de wijze waarop de ouderbetrokkenheid wordt vormgegeven. 

• Een ‘regionaal netwerk in oprichting’ kan éénmaal in de periode tussen 2008 en 2010 een 
startsubsidie verkrijgen van € 50.000. 

 
3. De subsidie veldinitiatief 
• De subsidie veldinitiatief is bedoeld voor regionale netwerken die Passend onderwijs vorm willen 

geven binnen de huidige wet- en regelgeving. Deze netwerken hebben al een startsubsidie 
ontvangen.  

• De omvang van de subsidie bedraagt jaarlijks € 15 per ingeschreven leerling in het regionale 
netwerk.  

 
4. De subsidie voor een experiment 
• De subsidie voor een experiment is bedoeld voor regionale netwerken die verder willen gaan met 

de ontwikkeling van Passend onderwijs en daarbij willen afwijken van de huidige wettelijke 
bepalingen. De Experimentenwet onderwijs biedt hiervoor de mogelijkheid.  

• In een experiment staan onderwijskundige vernieuwingen voorop. Daarnaast kunnen specifieke 
afspraken gemaakt worden over een andere wijze van indicatiestelling en (budget)financiering.  

• De omvang van de subsidie bedraagt jaarlijks € 20 per leerling. Een experiment wordt aangegaan 
voor de periode van vijf jaar, met de mogelijkheid van verlenging. De inzet is dat het experiment 
na vijf jaar wordt ingepast binnen wetgeving Passend onderwijs. Regionale netwerken die een 
experiment Passend onderwijs inrichten, kunnen geen aanvraag indienen voor een veldinitiatief. 

 
Bovenstaande regelingen en meer informatie over de procedure van het aanvragen en de 
aanvraagformulieren kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl en op www.cfi.nl. 
 
NB 
 
Inmiddels is er enige ervaring opgedaan bij het aanvragen van deze regelingen en wij willen u er 
graag op attenderen vooral de systematiek van aanvragen extra goed te bestuderen. 
Het gaat dan in het bijzonder om  

a. het tijdig insturen bij veldinitiatieven, maar  
b. vooral als het gaat om de participatie van besturen en scholen (en het invullen hiervan) blijkt 

dit niet altijd compleet te zijn. 
 
Voor meer informatie: Infopunt Passend onderwijs 
Henk Keesenberg 0651926723 of henk@passendonderwijs.nl  

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.cfi.nl/
mailto:henk@passendonderwijs.nl

