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In deze nieuwsbrief willen we alle betrokken ouders 
en leerkrachten informeren over de stand van zaken 
rond de invoering van Passend Onderwijs in de regio 
Noord-Veluwe.  Er is de afgelopen tijd veel gebeurd, 
maar daar hebben ouders en leerkrachten nog niet 
veel van gemerkt. Toch gaat Passend Onderwijs op 1 
augustus 2014 van start. Dat duurt nog ruim een jaar, 
maar in dat jaar moet nog veel gebeuren. 
Daarom lijkt het ons goed ouders en leerkrachten te 
informeren over de stand van zaken. Immers, het zijn 
hun kinderen en hun leerlingen! Zij zijn de meest 
betrokkenen! 
Eerst willen we nog eens verduidelijken  waarom 
Passend Onderwijs ingevoerd wordt en daarna willen 
we dieper ingaan op de uitwerking in onze regio. 
Belangrijk is hoe we de medezeggenschap daarbij een 
rol geven.  
 
Waarom passend onderwijs? 
Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs 
dat aansluit bij wat de kinderen nodig hebben. Soms 
hebben kinderen meer hulp en ondersteuning nodig. 
Dat lukt nu niet altijd voldoende. 
 
 Knelpunten zijn: 

a. De organisatie van de extra 
onderwijsondersteuning is ingewikkeld 
(speciaal basisonderwijs en in verschillende 
scholen voor speciaal onderwijs) en buiten 
eigen school / wijk / dorp geregeld. Het duurt 
lang voor kinderen de juiste plek hebben 
gevonden.  Hierdoor vallen kinderen soms 
onnodig tussen wal en schip en zijn er (te) veel 
thuiszitters. 

b. Er wordt nog te veel gekeken naar wat 
kinderen niet kunnen, in plaats van wat zij wel 
kunnen. Ook is de aanvraagprocedure 
ingewikkeld. 

c. Ouders worden soms van het kastje naar de 
muur gestuurd bij het vinden van een goede 
plek voor hun kind. 

d.  Het aantal kinderen met speciale 
ondersteuning is de afgelopen tien jaar sterk 
gestegen. Dit leidt tot een sterke 
kostenstijging die onbeheersbaar is geworden. 
Bovendien is er onvoldoende zicht op hoe de 
middelen zijn ingezet en of er voldoende 
resultaat mee is bereikt. 

e. Veel kinderen moeten in busjes naar scholen 
in een andere plaats gebracht worden. 

 
Passend onderwijs in het basisonderwijs 
Met passend onderwijs wordt de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra 
onderwijsondersteuning neergelegd bij de 
schoolbesturen. Goede ondersteuning in de eigen 
school kan voorkomen dat kinderen verwezen moeten 
worden naar het speciaal basisonderwijs  of het 
speciaal onderwijs. Voor kinderen die dat echt nodig 
hebben, blijven vormen van speciaal basisonderwijs 
en speciaal onderwijs bestaan. 
Binnen Passend Onderwijs wordt het mogelijk allerlei 
mengvormen van basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs in te richten. Het 
is zelfs mogelijk 
om meer 
kinderen in de 
eigen gemeenten 
een goede 
onderwijsplek te 
bieden. Ze 
hoeven dan niet 
naar een andere 
plaats. 
 
Zorgplicht 
Met de invoering van de zorgplicht in het basis en 
speciaal onderwijs krijgen schoolbesturen de 
verantwoordelijkheid om kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben een passende plek te 
bieden. Dat kan de eigen school zijn, maar dat kan ook 
op een andere basisschool of speciale school zijn.  
Hiermee wordt voorkomen dat ouders lang moeten 
zoeken of dat kinderen niet naar school kunnen. 
Dus, de school waar de ouder het kind aanmeldt, is 
verplicht het kind op te nemen. Kan die school dat 
kind niet opnemen, dan heeft het bestuur van die 
school de plicht een passende plek te zoeken. 
Dit alles in goed overleg met de ouders. Worden 
schoolbestuur en ouders het niet eens, dan kan een 
onafhankelijke deskundige ingeschakeld worden. 
Mocht ook dat niet voldoende zijn, dan kan er 
bezwaar gemaakt bij een geschillencommissie. 
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De Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe 
De minister heeft het land verdeeld in 75 regio’s. In 
iedere regio zijn de schoolbesturen verplicht met 
elkaar samen te werken. 
Onze regio bestaat uit 
de gemeenten Nijkerk, 
Putten, Ermelo, 
Harderwijk, Zeewolde, 
Nunspeet, Elburg en 
Epe. Totaal 41 
schoolbesturen en 127 
scholen met ongeveer 
23000 leerlingen 
 
 
Rol van ouders en medezeggenschap 
Ouders krijgen bij Passend Onderwijs een belangrijke 
rol; het zijn hun kinderen! 
Ouders worden op school vroegtijdig geïnformeerd als 
hun kinderen extra-ondersteuning nodig hebben en zij 
denken mee in het zoeken naar oplossingen. 
De medezeggenschapsraad van iedere school 
bespreekt het ondersteuningsprofiel van de school; 
hierin legt de school uit op welke wijze zij de extra-
ondersteuning kan bieden. De medezeggenschapsraad 
heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel. 
Alle samenwerkende schoolbesturen in de regio 
Noord-Veluwe beschrijven in het ondersteuningsplan 
op welke wijze zij gezamenlijk zorg dragen voor de 
zorgplicht. 
Er komt een soort medezeggenschapsraad voor de 
hele regio; dit wordt de ondersteuningsplanraad 
genoemd. Hierin zitten ouders en leerkrachten uit de  
deelnemende scholen. Zij hebben instemmingsrecht 
op het ondersteuningsplan. Deze ouders en 
leerkrachten praten en beslissen namens alle ouders 
en leerkrachten. Zo wordt voorkomen dat er iets 
wordt bedacht waar ouders en/of leerkrachten het 
niet mee eens zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnenkort komt er meer informatie over hoeveel 
leden de ondersteuningsplanraad telt en hoe mensen 
zich daarvoor kandidaat kunnen stellen. 
 
Deze ondersteuningsplanraad moet voor de 
zomervakantie ingericht zijn om vroegtijdig bij het 
maken van  het ondersteuningsplan betrokken te 
worden.  
 
Ondersteuningsplan:  
De 41 schoolbesturen in het samenwerkingsverband 
stellen minstens eenmaal in de vier jaar een 
ondersteuningsplan op, waarin zij afspraken 
vastleggen over de organisatie en bekostiging van de 
onderwijsondersteuning. Die afspraken gaan in ieder 
geval over: 

 de basisondersteuning, die alle scholen 
binnen het samenwerkingsverband bieden, 

 de schoolprofielen, waarin scholen aangeven 
wat zij kunnen bieden aan basis- en extra 
ondersteuning, 

 de organisatie van de extra ondersteuning die 
bovenschools wordt georganiseerd, 

 de toelating van leerlingen tot het speciaal 
basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal 
onderwijs,  

 de verdeling en besteding van de middelen. 
 
Communicatie 
Op de website www.onderwijszorgkoepel.nl vindt u 
veel informatie; alle agenda’s en verslagen van 
bestuurlijke bijeenkomsten, vastgestelde 
documenten, marsroute, enz. 
Om u niet alleen te informeren, maar ook uw mening 
en ideeën te horen, worden er in door de “oude” 
samenwerkingsverbanden informatieavonden 
georganiseerd, bedoeld voor alle belangstellende 
ouders en leerkrachten. 
U wordt hier binnenkort over geïnformeerd.   
 
 
Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 25-09.  
De naam is Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe  
www.onderwijszorgkoepel.nl 
Contactadres:  
Postbus 170 
8070 AD  Nunspeet 
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