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Passend onderwijs: goed onderwijs voor uw kind
Op 1 augustus 2014 gaat passend onderwijs van start. Wat betekent dit voor uw kind op school?
Wat merkt u hiervan als nieuwe ouders of verzorgers? In deze flyer leest u meer over deze
nieuwe wet. Het komt er op neer dat elk kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft en dat
scholen ouders helpen bij het vinden van de juiste plek voor hun kind.

Voor de meeste kinderen verandert er niets
De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen.
Voor deze kinderen verandert er met Passend onderwijs weinig. Ongeveer een op de vijf kinderen heeft echter meer
begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze
ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van passend onderwijs. De nieuwe wet geldt vanaf 1
augustus 2014 en verandert de manier waarop u deze ondersteuning kunt aanvragen, en hoe dat georganiseerd en
betaald wordt.

Indicaties en rugzakjes verdwijnen
Nu is het nog zo dat de ondersteuning wordt betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, ofwel het rugzakje.
Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, vragen een indicatie voor speciaal (basis)onderwijs aan. Dit
onderwijs kan een kind op een speciale school volgen, maar ook – met een rugzakje dus – op een reguliere
basisschool. Het rugzakje bestaat uit een vast bedrag, zonder dat er gekeken wordt wat een kind echt nodig heeft.
Vanaf 1 augustus 2014 verandert dit. Het indiceren wordt niet langer door een aparte commissie gedaan, de
rugzakjes verdwijnen. Ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, krijgt een arrangement op maat. Alleen voor
kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking blijft landelijke indicatie bestaan.

Aanmelden en zorgplicht
Tot nu moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek naar een geschikte school.
Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit betekent dat zij elk kind een passende onderwijsplek
moeten bieden. Dat kan op de school zelf zijn, maar ook op een andere school in het reguliere of speciaal
(basis)onderwijs.
U kunt uw kind aanmelden bij de basisschool van uw keuze. Hierbij kunt u aangeven of u vermoedt dat uw kind
extra ondersteuning nodig heeft. De school bekijkt vervolgens of zij uw kind passend onderwijs kan bieden. Als dat
niet zo is, moet de school (of het schoolbestuur) in overleg met u een passende plek op een andere school zoeken.
Het zoeken naar een geschikte plek duurt in principe niet langer dan zes weken, gerekend vanaf het moment van
aanmelding. De school mag die termijn één maal verlengen met vier weken. Het vinden van een passende plek duurt
dus nooit langer dan tien schoolweken.

Het samenwerkingsverband wordt verantwoordelijk
Alle scholen in de regio werken samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen organiseren. Dit
samenwerkingsverband van scholen heet in uw regio: Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en
Bollenstreek. Op basis van het aantal leerlingen krijgt het samenwerkingsverband een budget waarvan de
ondersteuning aan leerlingen wordt betaald. Het samenwerkingsverband is dus verantwoordelijk voor een
transparante en eerlijke inzet van de middelen. Daarbij wordt minder gelet op welke stoornis een kind heeft, maar
meer op wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek bestaat uit vijftien schoolbesturen in de gemeenten Hillegom,
Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het gaat in totaal om 69 basisscholen, drie scholen voor
speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs.
Elke basisschool krijgt een eigen ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise waarmee de
ondersteuning die kinderen nodig hebben kan worden georganiseerd. De school en haar bestuur leggen hierover na
ieder schooljaar verantwoording af aan het samenwerkingsverband. De school kan de extra ondersteuning binnen
de school zelf organiseren, in samenwerking met andere scholen als dat nodig is. De route naar goed onderwijs voor
elk kind wordt hierdoor sneller, effectiever en dus minder bureaucratisch dan het oude landelijke systeem.

Elke school biedt basisondersteuning
De schoolbesturen hebben in uw regio met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan
onderwijsondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Scholen moeten op de eerste plaats voldoen aan
het basisarrangement van de inspectie. Maar basisondersteuning gaat verder dan basiskwaliteit. Het betekent dat
een school aan een aantal extra voorwaarden voldoet die onderwijsondersteuning mogelijk maakt, zoals extra
ruimte voor een-op-eenbegeleiding, de juiste onderwijsmaterialen en deskundige leraren. Het is de bedoeling dat
alle basisscholen in deze regio na twee jaar aan deze voorwaarden voldoen.

Ondersteuning in de praktijk
Ieder kind dat ondersteuning nodig heeft, krijgt een arrangement op maat. Leerkrachten begeleiden de leerlingen
waar mogelijk zelf. Om dit goed te kunnen doen is afgesproken dat alle scholen handelingsgericht werken. Deze
werkwijze maakt snel duidelijk of een leerling iets extra`s nodig heeft, en zet in op een goede afstemming tussen
leerkracht, leerling en ouders. De aanpak gaat uit van wat een kind kan en nodig heeft, in plaats van zijn of haar
beperking centraal te stellen.
Leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Elke school kent een intern begeleider die kan helpen bij het maken
van groepsplannen en individuele handelingsplannen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Als de
leerkracht en de intern begeleider er samen niet uitkomen, roepen ze de hulp in van het ondersteuningsteam. Zo’n
team kan bestaan uit de leerkracht, ib’er, directeur van de school, ouders en externe deskundigen. Afhankelijk van
de vraag kan bijvoorbeeld een orthopedagoog, maatschappelijk werker of een jeugdhulpverlener aanschuiven.
Het ondersteuningsteam buigt zich over de vraag: wat heeft dit kind nodig voor een volgende stap in zijn of haar
ontwikkeling? De betrokkenen zoeken naar een passende aanpak die snel, in zo’n licht mogelijke vorm en bij
voorkeur op de school zelf kan plaatsvinden.

Speciaal (basis)onderwijs
Als de school uw kind geen passend onderwijs kan bieden, kan het zijn dat een andere school beter geschikt is. Dat
kan een andere reguliere basisschool zijn, of een school voor speciaal (basis)onderwijs. In de regio Duin- en
Bollenstreek zijn drie scholen voor speciaal basis onderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Hier zijn de
groepen kleiner en wordt er nog meer op maat lesgegeven. Bovendien is er een scala aan extra begeleiding
beschikbaar, van remedial teaching en logopedie tot een orthopedagoog en speltherapie.

Uw betrokkenheid doet er toe!
U kent uw kind het beste. Alleen met uw hulp kan een school ervoor zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt.
Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek stimuleert een goede samenwerking met ouders waar mogelijk,
bijvoorbeeld door u goed op de hoogte te houden.
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, nodigt de school u uit om actief mee te praten. U maakt dan deel uit
van het ondersteuningsteam dat op zoek gaat naar wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Uw
inbreng in dit team is van grote waarde!
De inspraak van ouders is verder formeel geregeld in de medezeggenschap. U heeft op twee manieren inspraak:

- via het adviesrecht dat de Medezeggenschapsraad van de school van uw kind heeft op het
schoolondersteuningsprofiel van de school. Dit is het document waarin de school de mogelijkheden en grenzen in
het bieden van ondersteuning vastlegt.
- via deelname in de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. De OPR heeft
instemmingsrecht op het ondersteuningsplan, het document waarin het samenwerkingsverband de inzet van
middelen en de vormgeving van passend onderwijs vastlegt.

Passend onderwijs in het kort
Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?
In dat geval verandert er weinig voor uw kind.
Gaat uw kind met een rugzakje naar een gewone school?
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan geen rugzakjes meer, maar de schoolbesturen van samenwerkingsverband PO Duinen Bollenstreek hebben besloten om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Alle kinderen die nu een
rugzak hebben, houden daarom het recht op ondersteuning tot uiterlijk 1 augustus 2016. De extra ondersteuning
die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Meer informatie vindt u
in de brief voor ouders van kinderen met een rugzak: http://po.swv-db.nl
Volgt uw kind speciaal (basis)onderwijs?
Kinderen die al op het speciaal onderwijs zitten, houden hun plek tot uiterlijk 1 augustus 2016. Daarna volgt een
nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school.
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?
Nieuwe aanmelding:
Meld uw kind aan op de school van uw voorkeur. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt
toegelaten, of stelt een andere school voor waar uw kind beter zal passen. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u.
Uw kind zit al op school?
Ga in gesprek met de leerkracht van uw kind over welke ondersteuning de school kan bieden.

Meer informatie?
Op http://po.swv-db.nl vindt u meer informatie over passend onderwijs in deze regio. Ook kunt u met vragen
terecht op de basschool van uw kind. Voor ouders van leerlingen met een rugzakje is een aparte brief beschikbaar
waarin staat uitgelegd wat er verandert voor uw kind en hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs verloopt.
Meer algemene informatie is ook te vinden op www.50tien.nl en www.passendonderwijs.nl

