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Informatie folder passend onderwijs voor ouders
2014-2015

Van WSNS naar Passend Onderwijs
Basisscholen en speciale basisscholen (SBO) hebben in de afgelopen jaren intensief samengewerkt om
leerproblemen en gedragsproblematiek vroegtijdig te signaleren en ondersteuning te bieden aan kinderen die
dat nodig hebben. Deze samenwerking heet Weer Samen Naar School (WSNS) en is succesvol gebleken.
Basisscholen zijn beter in staat om bepaalde kinderen extra hulp te bieden en er worden minder kinderen
verwezen naar speciale basisscholen. Maar het kan altijd nog beter! Vanaf augustus 2014 zullen het speciaal
onderwijs en de jeugdzorg nadrukkelijk aansluiten bij deze samenwerking om de ondersteuning voor álle
leerlingen nog meer passend en in samenhang te gaan organiseren.

In de praktijk verandert er met Passend onderwijs voor de meeste kinderen niet veel, omdat zij het basisonderwijs
probleemloos en met goede resultaten doorlopen. Voor kinderen die meer of speciale ondersteuning nodig hebben
is gebleken dat scholen en ouders de diagnostiek en indicatiestelling voor extra ondersteuning ingewikkeld vinden.
Deze bureaucratie zorgt ervoor dat de juiste ondersteuning laat of in sommige gevallen onvoldoende werd
geboden. Ook blijkt dat de onderlinge samenhang tussen speciale onderwijsondersteuning en jeugdzorg in het
gezin beter kan.
Daarom start met Passend Onderwijs in augustus 2014 een nieuw systeem om extra ondersteuning te realiseren en
worden nieuwe partners actief in nieuwe samenwerkingsverbanden betrokken. Wat er dus vooral verandert, is dat
ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter afgestemd op de
jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise kan sneller,
effectiever en in samenhang worden ingezet.
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Wat is een samenwerkingsverband?
Passend onderwijs is geen schooltype; kinderen zitten niet op ‘passend onderwijs’. Passend onderwijs is de
nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken en onderling afspraken maken om ervoor te zorgen dat alle
kinderen passend onderwijs en ondersteuning krijgen. De naam voor het nieuwe, regionale
samenwerkingsverband waartoe de school van uw kind behoort, is SWV Primair Onderwijs Midden Holland.

Dit samenwerkingsverband heeft een missie: thuisnabij passende ondersteuning en onderwijs bieden aan alle
kinderen zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. In het nieuwe systeem van passend
onderwijs krijgt het samenwerkingsverband geld om passend onderwijs mogelijk te maken voor kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben. In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe de extra
ondersteuning geregeld is en hoe het geld wordt ingezet en verdeeld.

In de naam van het nieuwe samenwerkingsverband,
SWV PO Midden Holland, staat PO voor primair
onderwijs. Het samenwerkingsverband voor primair
onderwijs bestaat uit 89 basisscholen, 3 speciale
basisscholen en 8 scholen voor speciaal onderwijs. Dit
zijn speciale scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen
en kinderen met een lichamelijke beperking (cluster 3)
en speciale scholen voor kinderen met gedrags- en
opvoedingsmoeilijkheden en/of kinderen die langdurig
ziek zijn (cluster 4). Op het kaartje ziet u binnen welke
gemeenten het samenwerkingsverband actief is.
De schoolbesturen binnen deze gemeenten zijn samen
verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs
en ondersteuning aan ongeveer 18.500 leerlingen.

Er is een apart samenwerkingsverband voor de scholen voor voortgezet onderwijs, waarmee nauw samengewerkt
wordt (SWV VO Midden Holland & Rijnstreek). Cluster 1 (voor leerlingen die blind of slechtziend zijn) en cluster 2
(voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben) blijven het onderwijs in
een landelijk systeem organiseren. Zij doen dus niet mee met de regionale indeling van samenwerkende scholen,
maar werken wel met ons samen.

Wat verandert er per augustus 2014?
In het huidig systeem wordt extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering (LGF), beter
bekend als het rugzakje. In dit systeem is het ‘alles of niets’. Voor leerlingen met een rugzakje krijgen scholen
een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken wordt naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder
rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig is, krijgen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning.
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Vanaf 1 augustus 2014 verandert dit systeem. Er wordt voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft een
arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de
ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar. Dat maakt het voor scholen nog beter
mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.
Een andere verandering is dat scholen een zorgplicht krijgen. Dat betekent dat schoolbesturen voor elk kind een
passende onderwijsplek moeten bieden. Op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra
ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs binnen samenwerkingsverband
PO Midden Holland. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte
van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek op een school van een van de
samenwerkingspartners. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan.

Welke ondersteuning biedt een basisschool?
Veel kinderen hebben, in meer of mindere mate, extra ondersteuning nodig op school. Het ene kind heeft een
aangepaste tafel nodig, de ander boeken met extra grote letters en een derde gerichte training in een klein
groepje. Hoe weet u welke ondersteuning een school kan bieden?

De meeste leerlingen doorlopen probleemloos en
met goede resultaten de basisschool. Voor sommige
kinderen is op school meer hulp nodig: bijvoorbeeld
om zich goed te concentreren, of om de rekenles te
begrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de
leraar en de school om de leerlingen die dat nodig
hebben in de klas of buiten de klas extra aandacht en
begeleiding te geven. Dit noemen we de
basisondersteuning. Voor enkele kinderen biedt deze
basisondersteuning in de klas of op school nog niet
genoeg. Zij hebben bijvoorbeeld specifieke
onderwijsbehoeften op het gebied van leren of
gedrag. Voor hen moeten dan ook speciale maatregelen worden getroffen om passende ondersteuning te
realiseren. In overleg met ouders wordt dan bekeken welk (tijdelijk) onderwijsarrangement het beste is. Dit
noemen we extra ondersteuning. In eerste instantie wordt gewerkt met extra ondersteuning in de groep en op de
basisschool. Wanneer dat niet voldoende blijkt, kan in overleg tussen school en ouders worden besloten dat een
school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs een meer passende plek is.

1.

Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband kan bieden aan
leerlingen die iets meer ondersteuning nodig hebben. De basisondersteuning is dus voor alle scholen
hetzelfde.

2.

Daarnaast kunnen scholen extra ondersteuning bieden, bijvoorbeeld op het gebied van leren of gedrag.
Dit kan verschillen per school. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat de school doet
aan basisondersteuning en welke extra ondersteuning de school biedt en hoe deze ondersteuning is
georganiseerd. Wanneer er extra ondersteuning nodig is die de school zelf niet biedt, kan een beroep
gedaan worden op specialisten van andere scholen of van het samenwerkingsverband. De intern
begeleider is degene die dit regelt voor uw kind op school. Het schoolondersteuningsprofiel staat
beschreven in de schoolgids van elke school. U kunt dit opvragen bij de school van uw kind.

3

Samenwerking tussen ouders en school
Het kind staat altijd centraal. Om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen, is een goede
samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk. Ouders zijn voor leraren een onmisbare partner om
kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk om een
omgeving te scheppen waarin een kind zich optimaal
kan ontwikkelen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de
dagelijkse zorg en de opvoeding van hun kind, scholen
zijn verantwoordelijk voor het realiseren van passend
onderwijs. Leraren en ouders moeten dus goed met
elkaar afstemmen hoe ze dingen aanpakken. Zeker
wanneer er zorgen bestaan over de ontwikkeling van
het kind en extra hulp of ondersteuning nodig is.
Regelmatig contact is daarvoor heel belangrijk. Als
ouder wordt u nu en in de toekomst nauw betrokken
bij het vormgeven van passend onderwijs aan uw kind.

Meer informatie?
We vinden het belangrijk dat u op tijd over passend onderwijs wordt geïnformeerd. En dat doen we niet alleen via
deze informatiefolder. Op de website www.swv-po-mh.nl kunt u vanaf eind januari 2014 meer informatie over
passend onderwijs vinden. Ook kunt u met vragen terecht op de basisschool van uw kind. Voor ouders van
leerlingen die een rugzakje hebben (LGF: leerlinggebonden financiering), is een aparte informatiefolder
beschikbaar, waarin staat uitgelegd wat er precies verandert voor hun kind. Daarin wordt ook uitgelegd hoe de
overgang van kinderen met een rugzakje van het primair naar het voortgezet onderwijs verloopt.
Ook kunt u nog meer informatie vinden op:

www.50tien.nl
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
www.passendonderwijs.nl

Het ministerie van OCW heeft stroomschema’s gemaakt ter verduidelijking van de route zorgplicht:
http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/01/Stroomschema-voor-als-de-leerlingal-op-school-zit-PDF-118-KB.pdf
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