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december 2015, nr. 5 

 
In deze 5de nieuwsbrief  
In deze nieuwsbrief is aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 de betekenis van Passend Onderwijs in het kort; 
 de toekomst van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs; 
 het toelatingsbeleid (van basis- naar voortgezet onderwijs); 
 ondersteuning voor ouders vanuit het Expertise- & Consultatieteam (ECT); 
 medezeggenschap in het samenwerkingsverband (ondersteuningsplanraad); 
 de publieksversie van het jaarverslag 2014-2015; 
 verwijzingen naar meer informatie over Passend Onderwijs. 

 

 
Wat is Passend Onderwijs? 
Elke leerling heeft recht op een passende plek. De basis van Passend Onderwijs ligt in de 
zorgplicht die scholen en schoolbesturen hebben per 1 augustus 2014. Een kind wordt door 
de ouders aangemeld op de school van hun keuze. De school bekijkt of deze aan het kind, 
gezien zijn of haar mogelijkheden en eventuele beperkingen, goed onderwijs kan geven. 
Als de school dat niet zelf kan, zorgt de school voor extra ondersteuning in de school óf 
zorgt ervoor dat het kind op een andere school passend onderwijs kan krijgen (zorgplicht). 
Scholen werken daarbij met elkaar samen in het samenwerkingsverband.  

 
 
Wat is de toekomst van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs? 
U heeft misschien gehoord of gelezen dat er mogelijk iets gaat veranderen voor het 
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PrO). Dat klopt, met 
ingang van 1 januari 2016 zijn deze beide vormen onderdeel van Passend Onderwijs. Het 
samenwerkingsverband (SwV) is vanaf die datum verantwoordelijk voor de toewijzing en de 
bekostiging van deze extra ondersteuning.   

NIEUWSBRIEF VOOR ALLE OUDERS MET KINDEREN DIE NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN VOORTGEZET 

SPECIAAL ONDERWIJS CLUSTER 3 EN 4 GAAN BINNEN HET SAMENWERKINGSVERBAND VO 20.01 IN DE  

REGIO GRONINGEN, HAREN, TEN BOER EN ZUIDLAREN E.O. 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
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Mijn kind maakt al gebruik van leerwegondersteuning of zit al in het 
praktijkonderwijs? 
Als uw kind reeds gebruik maakt van leerwegondersteunend of praktijkonderwijs verandert 
er eigenlijk niets. De school blijft net als voorheen de benodigde ondersteuning bieden en 
zal, net als nu het geval is, u als ouder te zijner tijd uitnodigen om het plan van aanpak 
(het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)) te bespreken.  

 
 
Wat is het beleid in de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs? 
Elk jaar wordt in onze regio het toelatingsbeleid beschreven. In dit beleid zijn alle 
afspraken ten behoeve van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs vastgelegd 
voor de regio Groningen, Haren, Ten Boer en Zuidlaren.  
Het beleid is o.a. te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Hier vindt u ook 
de ouderversie van het toelatingsbeleid en een transitiekalender. De ouderversie beschrijft 
in begrijpelijke taal welke stappen er gezet worden in de overgang van basis- naar 
voortgezet onderwijs. De transitiekalender biedt een overzicht van alle data en deadlines 
in deze overstap.  
 

 
Wat doet het Expertise- & Consultatieteam voor mij als ouder? 
Vanaf 1 januari 2015 is het Expertise- & Consultatieteam (ECT) in het 
samenwerkingsverband actief. Dit team adviseert de scholen, ouders en het 
samenwerkingsverband bij de ondersteuning aan leerlingen. Voor u als ouder is de school 
het eerste aanspreekpunt voor de ondersteuning. In voorkomend geval kunt u contact 
zoeken met het team via: ect[at]swv-vo2001.nl 

 
 
Medezeggenschap in het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplanraad) 
Ouders en leraren zijn namens de Medezeggenschapsraden van de scholen 
vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is er voor leerlingen en hun 
ouders, maar ook voor de leraren en begeleiders van de scholen. De OPR is de 
medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband en heeft als taak om gemaakt 
beleid te toetsen: doen we wat we hebben afgesproken?  
Natuurlijk zijn we als OPR ook benieuwd hoe de zaken in de praktijk uitwerken, 
bijvoorbeeld wat betreft de onderwijsarrangementen: kunnen scholen, leraren, leerlingen 
en ouders hiermee onderwijs realiseren? En kunnen jongeren onderwijs krijgen op de plek 
van hun voorkeur? De OPR zal zich inspannen om via contacten met de scholen antwoorden 
te krijgen op dit soort vragen. Contactpersoon voor vragen/opmerkingen: Hil Tasma, 
secretaris van de OPR, mail: h.tasma[at]renn4.nl 
 

 
 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
http://passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/files/8314/4040/2830/Toelatingsbeleid_aanmelding_2016-2017.pdf
http://passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/
http://passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/index.php/download_file/view/210/127/
http://passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/index.php/download_file/view/207/127/
mailto:ect@swv-vo2001.nl
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Publieksversie jaarverslag schooljaar 2014-2015 
Op onze website hebben we de publieksversie van ons jaarverslag gepresenteerd. Hierin 
doen we verslag van de resultaten van alle activiteiten die we het afgelopen schooljaar 
binnen het samenwerkingsverband hebben ondernomen. Een greep uit de resultaten: 

 Elke school heeft de beschreven aanpak van de ondersteuning aan leerlingen 
verwoord in een nieuw ondersteuningsprofiel. In dit profiel kunnen ouders op 
beknopte wijze lezen wat het ondersteuningsaanbod van de school is. Deze 
ondersteuningsprofielen vindt u op de website van de scholen en van het 
samenwerkingsverband. 

 Het al eerder genoemde Expertise- & Consultatieteam (ECT) heeft veel verzoeken 
tot ondersteuning gehad. In totaal 290 verzoeken in een tijd van zeven maanden. 
De meeste verzoeken voor ondersteuning komen vanuit de school, maar een 
beperkt aantal verzoeken komt van ouders. In korte tijd heeft het ECT zich 
ontwikkeld tot een orgaan in het SwV waarin met veel deskundigheid complexe 
problematiek samen met de school wordt opgepakt. De scholen hebben in 
gesprekken aangegeven over het algemeen tevreden te zijn met de ondersteuning 
van het ECT. 

 Ondersteuning aan leerlingen gaat vaak samen met begeleiding van leerlingen op 
andere terreinen. Voor die begeleiding zijn per 1 januari 2015 de gemeenten 
verantwoordelijk. We werken op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau 
nauw samen. Het vormgeven van deze zogenaamde onderwijs-zorgarrangementen 
kost tijd en blijkt een lastig proces voor beide partijen. We pakken dit op het 
niveau van de leerling op, maar proberen tegelijkertijd samen met gemeenten te 
komen tot afspraken zodat we in de toekomst deze arrangementen sneller en beter 
kunnen vormgeven. 

Voor de geïnteresseerde lezer is de gehele publieksversie te vinden op de site van het 
samenwerkingsverband. 
 

 
Waar vind ik meer informatie? 
Op www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u een startpagina van de drie 
samenwerkingsverbanden in de provincie Groningen. Als u op Voortgezet Onderwijs – Stad 
klikt, komt u op de site van ons samenwerkingsverband. Daarnaast zijn we als 
samenwerkingsverband op Facebook en Twitter actief:  

 www.facebook.com/SWVVO20.01Stad 
 @PaOnVo20_01 

Ook hebben we een Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs ingericht waar u als ouder 
terecht kunt met vragen over Passend Onderwijs. Het Informatiepunt is te bereiken via: 
telefoonnummer: 050-520 91 20 (alle dagen bereikbaar van 9.00-16.30 uur) of via e-
mail: info@cigroningen.nl 
Voor algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de website van het 
Ministerie van OCW: www.passendonderwijs.nl. Op deze site vindt u o.a. ook veelgestelde 
vragen door ouders en scholen.  

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
mailto:info@cigroningen.nl
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/
http://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/
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Daarnaast geeft het ‘Steunpunt Passend Onderwijs’ informatie aan ouders van leerlingen 
met een extra ondersteuningsbehoefte. Het Steunpunt is een samenwerking tussen 
oudervereniging Balans en Ieder(in) en is onderdeel van 5010, het informatiepunt voor 
ouders over onderwijs. Te bereiken via: www.steunpuntpassendonderwijs.nl, telefoon:  
0800-5010. 
 

 
 

 
 

Regio Samenwerkingsverband VO 20.01 Stad Groningen 

 
 
 
 
 
 
 

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: Bestuur SwV Passend Onderwijs VO 20.01 

Directie SwV: Jan Houwing (directeur, mail: j.houwing [at] swv-vo2001.nl) & Erik de Graaf (adjunct-

directeur, mail: e.de.graaf [at] swv-vo2001.nl) 

Tekst: Erik de Graaf, oudergeleding OPR 

  
  

  

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/

