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Nieuwsbrief voor ouders en leerkrachten van de 
Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe (OZKNV) 
 
De Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe is verantwoordelijk voor de 
invoering van Passend Onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, 
Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. 
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Ruim 3 maanden na de start van Passend Onderwijs is 
het weer tijd om elkaar op de hoogte te brengen van 
zowel de ontwikkelingen in de periode augustus – 
november 2014 als de activiteiten in de komende 
maanden.  
De vorige nieuwsbrief dateert van maart 2014. Sinds 
die tijd is er veel gebeurd;  veelal is daar op diverse 
wijze over gecommuniceerd. De vraag is echter of al 
die informatie ook op de werkvloer is geland. Vandaar 
een overzicht in vogelvlucht. 
 
Periode maart – juli 2014 
Ondersteuningsplanraad  
In deze periode heeft de Ondersteuningsplanraad 
(OPR) ingestemd met het Ondersteuningsplan, echter 
onder een aantal voorwaarden (zie Instemmingsbrief). 
Het bestuur heeft de opmerkingen van de OPR 
overgenomen in het Strategisch Beleidsplan 2014-
2018.  
Hiermee is voldaan aan de wettelijke verplichting dat 
de OPR instemt met het Ondersteuningsplan en het 
Ondersteuningsplan voor 1 mei 2014 bij de inspectie is 
aangeleverd. 
Er zijn in mei/juni verkiezingen voor de OPR geweest 
en is de OPR op volle sterkte gebracht: 8 ouders en 8 
leerkrachten. De OPR is het inspraakorgaan van 
ouders en leerkrachten. Ook is de OPR (met 
stemrecht) vertegenwoordigd in de vergaderingen van 
de Raad van Toezicht OZKNV. 
Klik hier voor meer info over de OPR op de website. 
 
Steunpunt OZKNV 
In juni is het 
Steunpunt OZKNV 
ingericht, bestaande 
uit de ambulante 
begeleiders van het 
speciaal 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Deze 
collega’s vallen tot 1 aug 2016 onder de bescherming 
van het tripartiete akkoord tussen werkgevers, 
vakbonden en samenwerkingsverbanden. Gedachte is: 
geen gedwongen ontslagen als gevolg van de 
invoering van passend onderwijs.  
Scholen kunnen in ieder geval tot aug 2016 gratis 
gebruik maken van het Steunpunt OZKNV. De school 
besturen  moeten voor mei 2015 een besluit nemen 
over de expertise in de OZKNV en over de mogelijke 
voortzetting van het Steunpunt na 2016.  
 
Pilots 
De pilots Handelingsgericht Arrangeren hebben ons 
inzicht gebracht in de vragen (arrangementen) die er 
leven. Er zijn in totaal 41 arrangementen aangevraagd, 
waarvan 33 zijn toegekend.  
Voor de Onderinstroom zijn tot nu toe 23 kinderen 
aangemeld; 6 kinderen hebben een 
toelaatbaarheidsverklaring sbo of so gekregen.  Voor 8 
kinderen is een intentieverklaring afgegeven. Deze 
intentieverklaring kan in een 
toelaatbaarheidsverklaring worden omgezet als de 
basisschool niet langer de benodigde extra-
ondersteuning kan bieden. In veel gevallen ging het 
hierbij om kinderen met het syndroom van Down. 
 
Directie 
Begin juli is Henk Büscher als directeur van de 
Onderwijszorgkoepel aangesteld. Hij wordt bijgestaan 
door Sieb van der Heide (beleidsadviseur) en Ellen 
Borst (secretariële ondersteuning). Henk werkt 
fulltime voor de OZKNV, Ellen en Sieb parttime. 
 
Periode  augustus  
november 2014 
Hopelijk genoot iedereen 
op 1 augustus nog van een 
welverdiende vakantie en 
zal de wettelijk start van 
Passend Onderwijs ons op 
dat moment niet erg bezig hebben gehouden.  
Gelukkig is het onderwijsland op de eerste schooldag 
1 september niet ingrijpend veranderd en heeft het 
niet tot kritieke situaties geleid. Wel merken wij dat 
iedereen zijn/haar weg nog moet vinden in de nieuwe 
afspraken en procedures. 
 
Vragen, vragen … 
Niet alleen het Steunpunt wordt overstelpt met 
vragen, ook op het bestuurskantoor komen dagelijks 
vragen binnen, per telefoon of e-mail. 

http://www.onderwijszorgkoepel.nl/public/files/400.pdf
http://www.onderwijszorgkoepel.nl/public/files/450.pdf
http://www.onderwijszorgkoepel.nl/public/files/450.pdf
http://www.onderwijszorgkoepel.nl/ondersteuningsplanraad/


Nieuwsbrief Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe november  2014 

 

Vaak gaat het hierbij om vragen over de zorgplicht. 
Wat vraag dit van school en ouders? Welke financiële 
risico’s loopt een school bij een aanmelding van een 
leerling die misschien meer ondersteuning nodig 
heeft. Hoe gaat het nu met grensverkeer? Hoe kan ik 
een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen? 
Veel te veel vragen om via een Nieuwsbrief te 
beantwoorden.  
Op 2 december staat een bijeenkomst voor directies 
en ib gepland; het onderwerp Zorgplicht wordt dan 
uitvoerig besproken en toegelicht. Hiervoor hebben 
wij Dick Rasenberg uitgenodigd. Dick is een landelijke 
expert Passend Onderwijs bij de PO-raad.  
 

 
 
 
Bestuurskantoor 
Na enig zoeken hebben wij een geschikte 
kantoorruimte gevonden. Vlak voor de herfstvakantie 
hebben we intrek genomen in ons kantoor, gelegen 
op het Bouw en Infrapark in Harderwijk.  
We vragen jullie op de schoolwebsite het adres, 
telefoonnummer en website van de 
Onderwijszorgkoepel te vermelden. De meest logisch  
plek is bij het Schoolondersteuningsprofiel of op een 
andere pagina over Passend Onderwijs. En uiteraard 
de mogelijkheid om een link op de website te maken 
naar www.onderwijszorgkoepel.nl/contact 
 
Wij merken dat de inspectie ook meekijkt of scholen 
voldoende informatie over Passend Onderwijs via 
documenten of website met hun ouders delen. 
 
Monitor Basisondersteuning 
Volgens de planning in het Ondersteuningsplan wordt 
in deze periode de monitor Basisondersteuning 
ingevuld. Hierover heeft de school begin september 
bericht ontvangen. Inmiddels is van ruim 80 scholen 
de monitor verwerkt en hebben deze scholen de 
rapportage ontvangen. Scholen krijgen bij de 
rapportage ook een vergelijking met de eerste meting 
in 2012. Daarmee geeft de monitor scholen inzicht in 
de ontwikkeling en de kwaliteit van hun 
basisondersteuning (zelfevaluatie).  

De kwaliteit van de basisondersteuning is in de eerste 
plaats de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. 
Vandaar dat ook schoolbesturen de rapportages van 
hun school/scholen ontvangen. 
De Onderwijszorgkoepel heeft als doel dat in 2016 alle 
indicatoren op alle scholen minimaal 3,2 scoren.  
 
 
Steunpunt 
Het Steunpunt heeft een folder ontwikkeld om zich 
hiermee te presenteren. De folder wordt met deze 
Nieuwsbrief meegestuurd, maar wordt ook per post 
naar alle scholen gezonden. Ons verzoek is dat de 
folder een plekje krijgt waar zoveel mogelijk 
belanghebbenden er kennis van kunnen krijgen. Via 
de contactpersonen kunnen altijd meer exemplaren 
gevraagd worden. 
 
Inspectiebezoek 30 okt 2014 
De onderwijsinspectie houdt ook toezicht op de 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Na een 
eerste bezoek in november 2013 (simulatie-
onderzoek) dit keer een regulier bezoek door 2 
inspecteurs en een beleidsmedewerker. Er zijn 
gesprekken gevoerd met het bestuur en directie, met 
een afvaardiging namens de OPR, de gemeenten en 
de interne begeleiders. 
Conclusie: er is sinds het vorige bezoek veel bereikt, 
maar de geringe mate van een gezamenlijk gedragen 
verantwoordelijkheid en samenwerking baart hen 
zorgen. 
 
Cito-Eindtoets, overgang po – vo en OSO 
Op de website is een document te vinden, waarin de 
wijzigingen in de regelgeving rond advisering naar 
voortgezet onderwijs worden uitgelegd. Klik hier voor 
dit document. 
Belangrijk om te weten dat de schooladviezen uiterlijk 
1 maart schriftelijk afgegeven worden en uiterlijk 15 
maart in BRON zijn geregistreerd. 
In de Onderwijszorgkoepel hebben alle besturen 
afgesproken dat de leerlinggegevens en de 
onderwijskundige rapporten voortaan via OSO 
(OverStapserviceOnderwijs) wordt gedaan. Het 
digitaal overdrachtsformulier (DOD) wordt in de 
toekomst niet langer ondersteund door Parnassys, 
Esis, enz. 
Tot 31 december kunnen schoolbesturen hun scholen 
gratis aansluiten en kwalificeren bij OSO. Meer info op 
www.overstapserviceonderwijs.nl  

http://www.onderwijszorgkoepel.nl/contact
http://www.onderwijszorgkoepel.nl/steunpunt_ozknv/
http://www.onderwijszorgkoepel.nl/public/files/454.pdf
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/
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Website  
Binnenkort krijgen we een nieuwe website. Vandaar 
dat we het hoogst noodzakelijke onderhoud aan de 
oude website plegen. Wel wordt er nog steeds nieuwe 
informatie op geplaatst. Zo is er op verzoek van de 
OPR ook een aparte pagina voor ouders ingericht. 
De nieuwe website moet overzichtelijker en 
gebruiksvriendelijk worden. Documenten moeten 
eenvoudig te downloaden zijn; nu lukt dat soms niet 
of moeizaam. 
 
 
Planning en inhoud nieuwsbrieven 
Graag willen we iedereen uitnodigen mee te schrijven 
aan de Nieuwsbrieven. Dat kan door teksten aan te 
leveren, bijvoorbeeld mooie eigen voorbeelden van 
Passend Onderwijs, verslagen van studiedagen en 
conferenties, tips en trucs, enz. 
Het zou mooi zijn als de nieuwsbrief een meer 
interactief karakter krijgt. 
De volgende nieuwsbrieven komen uit in januari, 
maart en juni 2015. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 25-09.  
De naam is Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe  
www.onderwijszorgkoepel.nl 
 
Contactadres:  
Ceintuurbaan 2 - 70 

3847LG Harderwijk 
0341-740007 

http://www.onderwijszorgkoepel.nl/

