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Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de
naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de
invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen
het nieuwe stelsel in. De scholen zijn al druk bezig
met de voorbereidingen. Passend Onderwijs kent
een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van
het huidige stelsel. In de vorige nieuwsbrief 
(mei 2012) kon u al lezen wat er gaat veranderen. 
In deze nieuwsbrief leest u hoever we zijn met de
voorbereidingen. Heeft u de vorige nieuwsbrief
gemist of wilt u ‘m nog even inzien? Ga dan naar
www.passendonderwijsgroningen.nl en klik op
Voortgezet Onderwijs – Stad. Behalve de
nieuwsbrieven vindt u er nog veel meer informatie.

Nieuw onderwijsstelsel voor
regulier én speciaal onderwijs
Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een
passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig

hebben. Leraren, onderwijsondersteunend
personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan
gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. 
Het nieuwe stelsel Passend Onderwijs betekent een
aanscherping van deze verantwoordelijkheid.
Passend Onderwijs gaat over alle onderwijs -
voorzieningen die kunnen bijdragen
aan een succesvolle schoolloopbaan. 

Samenwerkingsverband
Het nieuwe samenwerkingsverband voor voortgezet
onderwijs in de regio Groningen, Haren, Ten Boer en
Zuidlaren bereidt de invoering van Passend Onderwijs
voor. Op www.passendonderwijsgroningen.nl ziet u om
welke schoolbesturen en scholen het gaat (klik op
Voortgezet Onderwijs – Stad).
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Passend onderwijs komt eraan!
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NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS EN/OF VERZORGERS VAN LEERLINGEN

IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL

 ONDERWIJS CLUSTER 3 EN 4 IN DE REGIO GRONINGEN, HAREN, 

TEN BOER EN ZUIDLAREN E.O.

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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Nieuwe wet definitief
Nadat eerder al de Tweede Kamer had ingestemd, ging
op 9 oktober 2012 ook de Eerste Kamer akkoord met het
wetsvoorstel Passend Onderwijs. Daarmee is de
invoering van het nieuwe onderwijsstelsel definitief
geworden. De nieuwe wet gaat in per 1 augustus 2014.
De Eerste Kamer heeft bovendien nog enkele moties
aangenomen, waaronder een motie over
medezeggenschap. Zo wil de Eerste Kamer voorkomen
dat leden van de medezeggenschapsraden te veel belast
worden. Leden van de MR zouden namelijk ook zitting
moeten nemen in de ondersteuningsplanraad. Deze raad
praat mee over de verschillende soorten ondersteuning
van leerlingen binnen Passend Onderwijs. Afgesproken
is dat leden van de ondersteuningsplanraad niet per se
uit de MR hoeven te komen. Als ze maar ouders,
leerlingen of leraren zijn van de scholen binnen het
samenwerkingsverband. Ze moeten wel door de MR
worden afgevaardigd.

Ondersteuning voor de leerling 
die het nodig heeft
Het nieuwe stelsel Passend Onderwijs heeft grote
invloed op de manier van samenwerken op het gebied
van ondersteuning aan leerlingen. De scholen voor
regulier en speciaal onderwijs trekken samen op. Tot nu
toe deden ze dat gescheiden. In de regio Groningen,

Haren, Ten Boer en Zuidlaren zijn straks de scholen voor
voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
(cluster 3 en 4) gezamenlijk verantwoordelijk om aan
elke leerling een passende onderwijsplek te bieden.
Die plek kan op een reguliere school voor voortgezet
onderwijs zijn, eventueel met extra ondersteuning. Het
kan ook op een school zijn die specifieke en gerichte
ondersteuning biedt. Als ook die extra ondersteuning
niet voldoende is, kan een leerling een passende plek
vinden in het speciaal onderwijs. Ons samenwerkings -
verband moet ervoor zorgen dat alle soorten voortgezet
onderwijs in de regio worden aangeboden. De afgelopen
periode hebben alle betrokken scholen zogeheten
ondersteuningsprofielen opgesteld. In een profiel staat
beschreven wat een school kan, wat de school aan de
leerling te bieden heeft en wat de ambitie is.
Al deze ondersteuningsprofielen van de verschillende
scholen zorgen ervoor dat er in onze regio straks een
compleet en dekkend onderwijsaanbod is. Voor iedere
leerling is er een best passende plek. Alle profielen
samen vormen de basis voor het ondersteuningsplan
van het samenwerkingsverband. De medezeggen -
schapsraden van de scholen hebben hun advies gegeven
over de ondersteuningsprofielen. 
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Zernike College Zuidlaren
De juniorlocatie van het Zernike College in Zuidlaren
behoort nu ook tot ons samenwerkingsverband. De
school ligt in de gemeente Tynaarlo en zou eigenlijk
onder een ander samenwerkingsverband vallen. Maar
omdat veel leerlingen van deze locatie naar scholen in
Haren of Groningen gaan (voor de bovenbouw), hadden
we de minister gevraagd of de school bij ons
samenwerkingsverband gevoegd kon worden. Dit
verzoek heeft de minister gehonoreerd. Een viertal
postcodes rond Zuidlaren in de gemeente Tynaarlo valt
nu binnen ons verband.

Het Poortje
Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding, onderdeel van
Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen, is toegetreden
tot ons samenwerkingsverband. Portalis verzorgt het
onderwijs voor leerlingen van Het Poortje. Als er
leerlingen uit onze gemeenten in Het Poortje geplaatst
zijn, volgen ze daar ook het onderwijs. Bij terugkeer
vanuit de Jeugdinrichting bekijkt Portalis op welke
scholen de leerlingen geplaatst zouden kunnen worden.

Commissie van Advies
Leerlingen die nu speciaal onderwijs volgen (cluster 3 
en 4) vallen straks ook onder Passend Onderwijs. Eerder
was het zo dat deze leerlingen een indicatie kregen van
de landelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI).
Deze commissie verdwijnt. In plaats daarvan stelt ieder
samenwerkingsverband een eigen Commissie van Advies
(CvA) in. Binnen ons samenwerkingsverband zal deze
CvA niet alleen kijken naar de toelating tot het Voortgezet
Speciaal Onderwijs, maar ook naar de toewijzing van alle
andere vormen van ondersteuning. Het gaat om alle
leerlingen, vanaf het voortgezet speciaal onderwijs 
tot en met VWO.  
De extra ondersteuning kan worden onderverdeeld in:
� Toelating tot het (V)SO voor cluster 3 of 4;
� Toelating tot tussenvoorzieningen (bijvoorbeeld

OPDC, Rebound/Herstart/Op de Rails);
� Overige ondersteuningsarrangementen in het

 regulier voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld extra
inzet van een onderwijsassistent ten behoeve van
een leerling met een beperking).  
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Betere overgang van basis- naar
voortgezet onderwijs
Eén van de punten waar we als samenwerkingsverband
hard aan werken is de verbetering van de overgang van
het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. We
willen dat iedere leerling voortgezet onderwijs volgt dat
het best bij hem of haar past. Op dit moment
onderzoeken we het gebruik van de Plaatsingswijzer. Met
dit instrument is het mogelijk om voor iedere leerling de
best mogelijke plek in het voortgezet onderwijs te
bepalen. Er loopt een proef met de Plaatsingswijzer op
enkele scholen. Het streven is dat we dit instrument op
alle scholen gaan inzetten met ingang van het schooljaar
2013-2014. Meer informatie over de Plaatsingswijzer
vindt u een volgende nieuwsbrief.

Medezeggenschap
Op dit moment is de medezeggenschap (de
ondersteuningsplanraad) 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 besturen hebben
inmiddels ingestemd met het voorstel om een
voorlopige ondersteuningsplanraad in te richten.
Hierover gaan ze binnenkort het gesprek aan met de
(G)MR-en.

Jeugdzorg
Bij het opzetten van Passend Onderwijs kijkt ons
samenwerkingsverband ook hoe we Passend Onderwijs
kunnen bieden aan leerlingen die begeleid worden door
Jeugdzorg. We overleggen daarover met gemeenten en
we kijken ook hoe we daar wellicht afspraken over
kunnen maken op provinciaal niveau. Onze doelstelling
is dat ook deze leerlingen - die extra kwetsbaar zijn - een
passende onderwijsplek krijgen en tegelijkertijd optimaal
begeleid kunnen worden. 

Rondetafelgesprek
Ons nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs
organiseert op woensdag 6 maart 2013 een rondetafel -
gesprek, ook wel stocktake (inventarisatie) genoemd. Dit
gesprek houden we onder andere met bestuurders,
ouders, docenten en vertegenwoordigers van gemeenten
en zorginstellingen. Het doel is om het nieuwe
samenwerkingsverband zo slim mogelijk te organiseren.
Vragen die aan de orde komen zijn:
• Wat is de stand van zaken van het

samenwerkingsverband op dit moment?
• Hoe ziet de procedure voor de aanvraag van extra

ondersteuning er uit voor kinderen en hun ouders in
de nieuwe werkwijze?

• Welke (bureaucratische) knelpunten zijn er als het
nieuwe samenwerkingsverband van start gaat?

Voor deze sessie worden ook enkele ouders en
vertegenwoordigers van andere instellingen uitgenodigd.
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Nieuwe website & twitteraccount
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. Als u op op Voortgezet
Onderwijs – Stad klikt, 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

Meer weten?
Op www.passendonderwijs.nl
leest u alles over Passend Onderwijs in Nederland. 
Voor informatie over Passend Onderwijs in Groningen,
Haren, Ten Boer en Zuidlaren gaat u naar 
www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gezamenlijke schoolbesturen 

voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de 

regio  Groningen, Haren, Ten Boer en Zuidlaren e.o.

Eindverantwoording: Stuurgroep Samenwerkings  verband Passend 

Onderwijs VO 20.01

Projectmanagement: Erik de Graaf (mail: erik.de.graaf [at] o2g2.nl) 

en Jan Houwing (mail: hwg [at] csg.nl)

Tekst: Erik de Graaf en Siep Huizinga

Ontwerp: Dieuwer de Lange
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