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Nieuwsbr ief

NIEUWSBRIEF VOOR ALLE MEDEWERKERS IN HET VOORTGEZET
ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS CLUSTER 3 EN 4
BINNEN HET NIEUWE SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS
20.01 IN DE REGIO GRONINGEN, HAREN, TEN BOER EN ZUIDLAREN E.O.

Nieuwe wet definitief
Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs
Nadat de Tweede Kamer eerder al had ingestemd, is op
9 oktober jl. ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met
het wetsvoorstel Passend Onderwijs. Daarmee is de
invoering van het nieuwe onderwijsstelsel definitief
geworden. De nieuwe wet zal ingaan per 1 augustus
2014. De volgende moties zijn daarbij nog aangenomen:
• Er komt een landelijke arbitragevoorziening voor
samenwerkingsverbanden. Schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden kunnen hier terecht bij een
onderling geschil, zowel in de aanloop als na de
invoering van Passend Onderwijs.
• De Eerste Kamer wil voorkomen dat leden van de
medezeggenschapsraden te veel belast worden.
Daarom is afgesproken dat niet alleen MR-leden uit de
aangesloten scholen zitting hoeven te nemen in de
ondersteuningsplanraad. Leden kunnen ook van buiten
deze raden komen, maar moeten wel ouders,
leerlingen of leraren zijn van de scholen binnen het
samenwerkingsverband en zij moeten door de MR’en

worden afgevaardigd.
• Er komt extra aandacht voor leerlingen
met gedragsproblemen. Hoe dit in de
praktijk uitgewerkt wordt is nog niet duidelijk.
Heel recent is in het regeerakkoord aangekondigd dat
ook praktijkonderwijs (PrO) en leerwegondersteunend
onderwijs (LWOO) onder de verantwoordelijkheid van de
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs komen te
vallen.
De verwachting van het Rijk is dat hiermee het geheel
van onderwijs aan kinderen en jongeren die extra
ondersteuning nodig hebben, efficiënter kan worden
georganiseerd. Om die reden wordt ook landelijk een
korting van 50 miljoen op het budget voor
praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs
toegepast. De komende maanden zal duidelijk worden
hoe en wanneer deze overgang exact plaats zal vinden,
en wat de consequenties zijn voor het onderwijs.

Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs treedt gefaseerd in werking:
Uiterlijk op 1 november 2013 heeft het samenwerkingsverband de rechtspersoon ingericht.
Uiterlijk op 1 februari 2014 moet het ondersteuningsplan zijn voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad.
Op 1 augustus 2014 treedt de zorgplicht van de schoolbesturen in werking en vervalt de landelijke indicatie.
Het huidige stelsel van ‘rugzakken’ is dan verdwenen.
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SwV Passend Onderwijs VO opgericht

Ondersteuningsprofielen scholen
met advies MR

dec. 2012

maart 2013

mei

juni

sept.

nov. 2013

Zorgplicht besturen, landelijke
indicatiestelling verdwijnt, start
bekostiging SwV, opheffing
oude SwV’s

feb. 2014

Op overeenstemming gericht overleg
(OOGO) gemeente

mei 2014

aug. 2014

Start verevening &
nieuwe bekostiging

aug. 2015

Ondersteuningsplan
SwV naar inspectie

Ondersteuningsplan
SwV naar OPR
(instemming)
Voorbereidingsperiode Passend Onderwijs tot 01-11-2013

01-11-2013 Rechtspersoon SwV VO 20.01 opgericht
01-08-2014 Start Passend Onderwijs
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Tientjesregeling

Het Poortje

De minister heeft voor de invoering van Passend
Onderwijs de tientjesregeling ingesteld: voor iedere
leerling stelt het Rijk tien euro beschikbaar. Voor ons
samenwerkingsverband gaat het om een bedrag van
circa 170.000 euro.
De besturen van de scholen hebben inmiddels een
besluit genomen over de inzet van de middelen voor de
resterende maanden van 2012 en voor
2013. Met het geld wordt het project management, de juridische
ondersteuning van
CPS en de uitvoering
van het communi catieplan bekostigd.

Portalis Onderwijs en
Arbeidstoeleiding, onderdeel
van Stichting Het Poortje
Jeugdinrichtingen, maakt gebruik van de mogelijkheid
van ‘opting in’. Dit betekent dat ze bestuurlijk
aanschuiven in ons samenwerkingsverband en als
volwaardig partner meepraten over de bestuurlijke en
inhoudelijke vormgeving. Bij plaatsing van de leerlingen
van Het Poortje betreft het leerlingen die in de
gemeenten wonen waarin we als samenwerkingsverband
actief zijn.

Zernike College Zuidlaren
De juniorlocatie van het Zernike College in Zuidlaren
(gemeente Tynaarlo) behoort in de nieuwe regio-indeling
van OCW tot ons samenwerkingsverband. Het verzoek
dat we als samenwerkingsverband bij de minister
hadden ingediend, is gehonoreerd. Een viertal postcodes
rond Zuidlaren in de gemeente Tynaarlo valt nu binnen
ons verband.

Commissie van Advies
Met Passend Onderwijs dient het samenwerkingsverband een Commissie van Advies (CvA) in te stellen.
Deze commissie vervangt de landelijke commissie voor
Indicatiestelling (CvI). Binnen ons samenwerkingsverband hebben we afgesproken dat het niet alleen gaat
om de toelaatbaarheid tot het VSO, maar ook om de
toewijzing van alle andere ondersteuningsarrangementen waar extra middelen voor nodig zijn. In
die zin arrangeert de CvA ondersteuning voor leerlingen
in de volle breedte van VSO tot VWO. De extra
ondersteuning kan worden onderverdeeld in:
1. toelating tot het (V)SO voor cluster 3 of 4;
2.toelating voor plaatsingen in tussenvoorzieningen VO
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die door het samenwerkingsverband zijn bepaald
(bijvoorbeeld OPDC, Rebound/Herstart/Op de Rails);
3.overige ondersteuningsarrangementen die door het
samenwerkingsverband zijn bepaald.
Vanuit het ministerie van OCW komt nog aanvullende
regelgeving over een dergelijke CvA. Voorlopig volgen we
het advies van de Werkgroep Indiceren Groningen (WIG)
om te opteren voor het gebruik van het VraagProfiel
Instrument (VPI). Met dit instrument kan de
onderwijsbehoefte van een leerling in kaart worden
gebracht. Zoals door de WIG aangegeven zijn er nog de
nodige voetangels en klemmen voor wat betreft het
effectief en efficiënt gebruik van het instrument. De
komende tijd zal dit, in nauw overleg met het
onderwijsveld, nader onderzocht worden.

Ondersteuningsprofielen
Elke school voor voortgezet en voortgezet speciaal
onderwijs heeft (in concept) een ondersteuningsprofiel
opgesteld. Al deze ondersteuningsprofielen bij elkaar
zorgen ervoor dat er in de regio straks een compleet en
dekkend netwerk is.
Met de besturen is afgesproken dat de ondersteuningsprofielen direct na 1 oktober 2012 voor advies aan de
medezeggenschapsraden van de scholen worden
voorgelegd. Uiterlijk op 1 december moeten de
ondersteuningsprofielen opgestuurd worden naar het
projectmanagement van het samenwerkingsverband.
Het niveau van de basisondersteuning is inmiddels op
fundamenteel niveau vastgesteld, waarbij duidelijk is dat
de kwaliteitscriteria nog verder uitgewerkt moet worden.
Per locatie hebben de scholen ook aangegeven welke
extra ondersteuning de school kan bieden (de profilering).
Alle profielen samen vormen de basis voor het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Hoofdlijnennotitie
De besturen hebben in drie vergaderingen de hoofdlijnennotitie vastgesteld. Dit betekent dat er binnen het
nieuwe samenwerkingsverband - op hoofdlijnen overeenstemming is over: de visie, de bestuurlijke
inrichting, de ondersteuningsarrangementen, de
financiën, de medezeggenschap en de externe contacten.

D ec e m be r 20 1 2 4

Passend Onderwijs

Het projectmanagement is al hard aan de slag om
uitvoering te geven aan de uitwerking van de
hoofdlijnennotitie.

overstap van leerlingen van het PO naar het VO. De
gemeente Groningen heeft toegezegd de opstartkosten
voor Intergrip op zich te willen nemen. Ook voor
Intergrip wordt nu gewerkt aan een invoeringsplan.

Overgang PO-VO:
Plaatsingswijzer en Intergrip
Eén van de punten waar we als samenwerkingsverband
de komende tijd hard aan werken is de verbetering van
de overgang PO-VO. Op 15 oktober jl. hebben de
gezamenlijke besturen en de gemeente Groningen alle
voorstellen van de werkgroep 'Samen Over'
overgenomen. Deze voorstellen zijn ook deels aan de
orde geweest op twee bijeenkomsten met het
onderwijsveld PO en VO op 3 oktober jl.
Een belangrijk voorstel is de invoering van de
Plaatsingswijzer. Deze Plaatsingswijzer biedt
inhoudelijke aanknopingspunten voor een goed advies
en daarmee een adequate plaatsing in het VO. Ervaring
is dat de Plaatsingswijzer betere, meer eenduidige
plaatsingen oplevert met minder discussie en uiteindelijk
een beter rendement in het voortgezet onderwijs. De
komende tijd wordt gewerkt aan een invoeringsplan en
voeren we een beperkte pilot uit. De Plaatsingswijzer
moet voor schooljaar 2013-2014 in gebruik zijn.
Een ander belangrijk voorstel is de invoering van
Intergrip. Dit is een digitaal systeem waarbij
verschillende gebruikers (scholen, besturen en leerplicht)
een actueel overzicht hebben van de voortgang van de

Medezeggenschap
Op dit moment is de medezeggenschap nog niet
formeel vormgegeven binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Wel werken we met een
klankbordgroep aan de uitwerking van de medezeggenschap. Deze klankbordgroep bestaat uit ouders,
docenten en een vertegenwoordiging van de werkgroep
‘Ouders Dichtbij’. De klankbordgroep heeft ook
gereflecteerd op het gehele proces en op de uitkomsten,
zoals de hoofdlijnennotitie. De komende tijd werken we
aan thema’s rond ouder-, docent-, en leerling betrokkenheid in brede zin en bij ondersteuningsarrangementen in het bijzonder.
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---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Nieuwe website & twitteraccount

Meer weten?

Op www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u een
portal van de drie nieuwe samenwerkingsverbanden
in de provincie. Twee voor het voortgezet onderwijs
en één voor het basisonderwijs. Via de link
www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01
komt u op de site van ons samenwerkingsverband.
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben,
dan kunt u zich wenden tot het projectmanagement.
Ook op Twitter is het nieuwe samenwerkingsverband
actief: www.twitter.com/PaOnVO20_01.

Op www.passendonderwijs.nl leest u alles over Passend
Onderwijs. Ook onze website wordt steeds beter gevuld
met informatie over Passend Onderwijs binnen ons
samenwerkingsverband.
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