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Deze nieuwsbrief is bestemd voor
alle ouders met kinderen die naar
het voortgezet onderwijs gaan in de
Stad Groningen, Haren, Ten Boer
en Zuidlaren. In deze nieuwsbrief
vindt u de antwoorden op de meest
gestelde vragen over Passend
Onderwijs. Dit nieuwe onderwijsstelsel wordt ingevoerd op
1 augustus 2014.
Meer informatie vindt u ook op
www.passendonderwijsgroningen.nl.

Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS VOOR OUDERS
SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS VO 20.01

Wat is Passend Onderwijs?
Het doel van Passend Onderwijs is dat we voor alle
leerlingen een passende onderwijsplek realiseren.
Ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. Uitgangspunt van Passend Onderwijs is:
Regulier als het kan, speciaal waar dat nodig is.
Het speciaal onderwijs verdwijnt dus niet. Voor
leerlingen die het echt nodig hebben, blijft er
ruimte in het (voortgezet) speciaal onderwijs
beschikbaar.
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Wanneer start Passend Onderwijs?
Passend Onderwijs start op 1 augustus 2014. Door de invoering van het nieuwe onderwijsstelsel
kunnen scholen echt maatwerk bieden aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Reguliere en
speciale scholen zullen meer met elkaar samenwerken. Ook kunnen we als samenwerkingsverband en
daarmee de scholen, meer eigen keuzes maken bij de invulling van de ondersteuning aan leerlingen, in
plaats van centraal beleid vanuit Den Haag uit te moeten voeren.

Hoe kies ik straks een school voor mijn kind?
U bepaalt als ouder zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die
dichtbij is, die past bij uw geloofsovertuiging of die een bepaald pedagogisch concept
hanteert. Of u kiest een school omdat u meent dat die school uw kind goede extra
ondersteuning kan bieden. Dat kan een gewone maar ook een speciale school zijn.
Informatie over de basis- en extra ondersteuning die een school biedt, kunt u straks vinden in
het ondersteuningsprofiel van de school. Een verwijzing naar dit profiel vindt u in de
schoolgids. Ook staat het vaak op de website van de school.

Wat verandert er voor u als ouder?
Scholen krijgen zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind - na schriftelijke aanmelding - in principe
een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan de school van aanmelding zijn, maar ook een
andere school die beter past bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Ouders worden hier nauw bij
betrokken.
Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure met landelijke criteria te doorlopen en zijn er
straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks
door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.
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Volgt uw kind speciaal onderwijs of heeft uw kind een ‘rugzakje’?
Kinderen die nu reeds op het speciaal onderwijs zitten houden hun plek en indicatie tot uiterlijk
1 augustus 2016 (zolang het kind op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe toetsing over de best
passende plek in overleg met de school.
Gaat uw kind met een rugzakje naar een gewone school? Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes
meer. Het samenwerkingsverband heeft de scholen toegezegd dat ze het geld, dat het
afgelopen jaar beschikbaar was om de ondersteuning te regelen, ook het komend schooljaar
ontvangen. Met dit geld kunnen ze de ondersteuning op een gelijk niveau regelen.

Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?
In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. De reguliere VO-scholen in ons
samenwerkingsverband zijn nu al in staat om veel leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op te
vangen. Wij verwachten dat dit zo zal blijven.
Het verwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs is in ons samenwerkingsverband erg laag
vergeleken met het landelijk percentage. Ons streven is erop gericht dat zo te houden en de scholen nog
beter te ondersteunen bij het opvangen van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Uw kind moet mogelijk naar het speciaal onderwijs?
Wellicht krijgt uw kind op dit moment extra ondersteuning en verwacht u dat uw kind in de toekomst naar
het speciaal onderwijs zal gaan. U kunt in dat geval uiteraard terecht bij de school van uw kind om te
bespreken en te bekijken wat het beste is. De school vraagt, na overleg met u als ouder, een zogenaamde
‘toelaatbaarheidsverklaring’ aan bij de Commissie van Advies. Dit is een onafhankelijke commissie met
deskundigen die voor het samenwerkingsverband beoordeelt of de leerling terecht naar het speciaal
onderwijs gaat.
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Wat als mijn kind een visuele of auditieve beperking heeft?
Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het
speciaal onderwijs moeten aanmelden bij respectievelijk Visio of Kentalis. Zij hebben een eigen
Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. Het is ook mogelijk dat uw kind
met extra ondersteuning van Visio of Kentalis naar een gewone VO-school gaat.

Hoe is de medezeggenschap geregeld?
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan voor het samenwerkingsverband.
De OPR heeft een drukke tijd achter de rug. Passend Onderwijs is een verbeterproces, het is geen
kwestie van even snel opschrijven en beslissen. Eind maart is de OPR akkoord gegaan met de plannen
voor Passend Onderwijs. Er is daarbij speciaal aandacht gevraagd voor een 'dekkend aanbod': er moet
voor elk kind een geschikte plek zijn. Het overzicht daarvoor ontbreekt, stelt de OPR. Ook moet er nog
veel worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld: hoe komt een aanvraag voor extra ondersteuning voor een kind
tot stand? En hoe wordt die vraag beoordeeld? En wat is de rol van ouders en leerkrachten daarin?
Kortom: ook het komende jaar is er voor de OPR nog werk genoeg.
Voor meer informatie over de OPR kunt u mailen naar de secretaris van de OPR, Hil Tasma,
h.tasma[at]renn4.nl.

Waar vind ik meer informatie?
Op www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u een startpagina van de drie nieuwe
samenwerkingsverbanden in de provincie Groningen. Twee voor het voortgezet onderwijs en één
voor het basisonderwijs. Als u op Voortgezet Onderwijs – Stad klikt, komt u op de site van ons
samenwerkingsverband. Ook op Twitter is het nieuwe samenwerkingsverband actief:
www.twitter.com/PaOnVO20_01.
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Tot slot werken we samen met de andere twee samenwerkingsverbanden voor basis- en voortgezet
onderwijs in de provincie Groningen om te komen tot één centraal informatiepunt voor ouders en
professionals. Nadere informatie hierover vindt u op onze website (via de knop ‘ouders’) of ontvangt u
in een volgende nieuwsbrief.

Hieronder vindt u landelijke organisaties die u van
meer informatie over Passend Onderwijs kunnen voorzien.

Organisaties en contactgegevens

•
•

Informatiepunt Passend Onderwijs van het ministerie van OCW.
www.passendonderwijs.nl

Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen
met extra ondersteuningsbehoefte. Het Steunpunt is een samenwerking tussen oudervereniging
Balans en Ieder(in) en is onderdeel van 5010, informatiepunt voor ouders over onderwijs.
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
Tel. 0800-5010

•

Steunpunt medezeggenschap Passend Onderwijs is bestemd voor ouders (en leerlingen in het VO)
en leraren die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan. Het Steunpunt verzorgt informatiebijeenkomsten over Passend Onderwijs en heeft ook een brochure voor ouders geschreven,
deze vindt u hier:
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
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•

Passend Onderwijs en Ouders. De BOSK, een vereniging van mensen met een lichamelijke
handicap, en vele collega-organisaties zijn van mening dat ouders actief en uitnodigend betrokken
moeten worden bij Passend Onderwijs.
www.passendonderwijsenouders.nl

•

Netwerk Ouderinitiatieven is een verzamelnaam voor alle activiteiten voor de versterking van de
positie van ouders ten aanzien van ondersteuning in het onderwijs. Lokaal en regionaal worden
avonden door en voor ouders georganiseerd over Passend Onderwijs.
www.netwerkouderinitiatieven.nl

C O L O FON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gezamenlijke schoolbesturen voor
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