
Week van de opvoeding   
7 oktober 2015 

Passend Onderwijs: Ieder kind is welkom!?! 

Aaldert van der Horst (VO) 
Mellani Miedema (PO) 
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Programma 
• Passend Onderwijs & belangrijkste veranderingen    

• Passende ondersteuning:  route binnen scholen 

• 

• Dyslexie/dyscalculie 

• Vragen? 
 

Tips/aandachtspunten leerkracht en ouders 
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Wat is Passend Onderwijs? 

• Geen ander schooltype, maar “nieuwe” 
manier van onderwijs organiseren 

• Meer kinderen blijven, zo nodig met extra 
ondersteuning, binnen het reguliere onderwijs  

Passend Onderwijs = goed onderwijs 
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•  Één kind – één gezin – één plan 

•  Samenwerken met lokaal team en andere 

betrokkenen 

Passend Onderwijs 



Passend Onderwijs 

Weigeren op basis van schoolbeleid 

Zorgplicht 

Verandering 1: 
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Passend Onderwijs 

Landelijk geregeld, veel SWV en landelijk 
dekkend aanbod 

Regionaal dekkend aanbod en 
samenwerking met 

gemeenten/instellingen 

Verandering 2: 
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Passend Onderwijs 

Ouderbetrokkenheid facultatief 

Ouders zijn gelijkwaardige partner, 
denken mee in ondersteuningsteams 

Verandering 3: 
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Passend Onderwijs 

Van medisch denken (wat?) 

Handelingsgericht werken, 
diagnosticeren en arrangeren 

(wat nodig?) 

Verandering 4: 
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Passend Onderwijs 

Onderwijs & zorg (indiceren) 

Onderwijsondersteuning (arrangeren) 

Verandering 5: 



 

Wat zie je? 
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Passend Onderwijs 

 
• Wat heeft een kind nodig? 

 
• Wat heeft een leerkracht,  groep of school 

nodig (bij deze leerling)? 
 

• Wat hebben ouders nodig? 
 

 => Link naar gemeenten (CJG)/instellingen 
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Passend Onderwijs 

Curatief handelen 

Preventief handelen 

Verandering 6: 
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Passend Onderwijs 

Geen indicatie, rugzak of PCL beschikking 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor 
bepaalde periode 

Verandering 7: 
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Passend Onderwijs 

Bij extra ondersteuning: geen losse 
documenten en handelingsplannen 

Groeidocument en 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Verandering 8: 

Doelen   Tijdspad   Evaluatiemoment 
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Passend Onderwijs 

Verschillende clusterscholen (1,2,3,4) 

Alleen cluster 1 en 2 eigen traject, 
cluster 3 en 4 onderdeel van PO 

Verandering 9: 
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Passend Onderwijs 

Plaatsing en afstanden naar specialistische 
voorzieningen  

Thuisnabij 
Zo snel, zo licht en zo dichtbij mogelijk 

Verandering 10: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOOLwI7er8gCFUvXGgodp3kNhQ&url=http://www.passendonderwijsbarneveldveenendaal.nl/&psig=AFQjCNHexZ3nMU3P7pNTtWXmi_GxPFr8mQ&ust=1444285825974227
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Route bij kinderen met extra 
onderwijsbehoeften 

Leerkrachten (en/of ouders) signaleren…en dan? 

 
 

Collega / IB-er / zorgcoördinator 
directie/bestuur 

Samen verantwoordelijk voor basisondersteuning 

 
Samenwerkingsverband:  
overleg met Steunpunt Coördinator 

 daarna evt. inzet van deskundigen SWV (voorheen AB SBO en SO:   
cluster 3 en 4) of aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O 
 
Gemeenten (CJG, SMW, JGZ, leerplicht en vervoer) 
Inzet SO (cluster 1 en 2) rechstreeks via die scholen 

 

 

 

Samen verantwoordelijk voor alle extra ondersteuning 
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Wat betekent het concreet? 

In en rondom de school Passend Onderwijs 
 

In en rondom de school moet de organisatie 

van de ondersteuning plaatsvinden 
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Wat betekent het voor de leerkracht? 

• Deskundigheid toelaten 
o Hulp kunnen / durven vragen 

• Deskundiger worden 
Samenwerken met ouders (kindkenner – leerlingkenner) 
Differentiëren op meer dan 3 niveaus 
Didaktiek 
Gedrag 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Klassenmanagement 
Samenwerken met anderen in de klas 
Zelfreflectie 
Creativiteit 
Anders durven kijken 
Ieder kind welkom heten 

o 
o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o 



Tips/aandachtspunten voor ouders: 

1. Begin bij de leerkracht, binnen de school 
2. Ouders zijn kindkenner, leerkracht/IB schoolkenner => 

 combineer en werk samen! 
3. Iets extra’s nodig? Wees betrokken bv. bij opstellen GD 

of OPP 
4. Testen/onderzoek zijn geen voorwaarde voor handelen 
5. Uitgangspunt is het beste voor je kind, niet je rechten en 

plichten 
6. Verzamel goede informatie (schoolgids, 

ondersteuningsplan en websites SWV, 
ouderverenigingen, overheid) 
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Dyslexie & Dyscalculie 

Rol van en voor de school: 
 
• Basisondersteuning 
• Protocollen volgen 
• Bij vermoeden Ernstige Enkelvoudige Dyslexie => beschikking 

gemeente/CJG: onderzoek en behandeling 
• Bij comorbiditeit: overleg met ouders over wel/niet 

onderzoek, bij wie en waar 
 

• Geen rol voor het SWV 
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Vragen? 
 

www.swvrijnengeldersevallei.nl 
http://www.passendonderwijsbarneveldveenendaal.nl 
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