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Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop ervoor gezorgd wordt dat alle kinderen
binnen het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. ‘Ieder kind het onderwijs dat past
bij wat hij of zij nodig heeft!’
Veld Vaart & Vecht is de naam van het (nieuwe) samenwerkingsverband waarbinnen alle schoolbesturen
voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio Dalfsen, Ommen, Hardenberg en
Coevorden samenwerken rond Passend Onderwijs.
Passend Onderwijs betekent praktisch:
Als er extra ondersteuning nodig is voor een
kind, zorgen we ervoor dat die hulp snel
beschikbaar komt.
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft
gebeurt dit zoveel mogelijk binnen de eigen
school. Kinderen gaan alleen naar een
speciale school als dat de enige plek is waar
het kind passend onderwijs kan krijgen.
Alles gebeurt in nauw overleg met de ouders
van de leerling.

Passend Onderwijs houdt ook in:
Dat het schoolbestuur zorgplicht krijgt: de
verplichting om ervoor te zorgen dat iedere
leerling passend onderwijs krijgt. Als dat niet
kan op de eigen school, moet het
schoolbestuur ervoor zorgen dat er een
andere school gevonden wordt waar dat wel
mogelijk is. Dit alles in nauwe samenspraak
met de ouders.
Dat scholen voor basisonderwijs, voor
speciaal basisonderwijs en voor speciaal
onderwijs
samenwerken
in
een
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat
iedere leerling de ondersteuning kan krijgen
die nodig is.
Dat het systeem van de rugzakjes afgeschaft
wordt. In plaats daarvan krijgen de scholen
via
het nieuwe samenwerkingsverband
Passend Onderwijs geld om de extra
ondersteuning die er nodig is binnen de
school van te kunnen betalen

Hoe ziet Passend Onderwijs er in onze regio
uit?
Passend
Onderwijs
vraagt
van
de
leerkrachten dat ze in hun onderwijs
afstemmen op de verschillen tussen kinderen
en dat kinderen op maat extra aandacht en
hulp krijgen. Dit is een ontwikkeling die op
de scholen in onze regio al jaren geleden in
gang is gezet. Natuurlijk kan het nog altijd
beter en daar wordt door de schoolteams aan
gewerkt.
Op iedere school zitten nu al kinderen die
extra ondersteuning krijgen. De scholen zijn
gewend de benodigde hulp te organiseren en
werken hierin samen met specialisten van
buitenaf. Met de invoering van Passend
Onderwijs blijft dit zo.
Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat
iedere school een beroep kan doen op
diverse specialisten op het gebied van
kinderen met extra onderwijsbehoeften.
Wanneer een school de hulp van een
specialist inroept, kan er snel hulp worden
geboden. Altijd worden de ouders van de
leerling hier dan bij betrokken.
De scholen werken nauw samen met de
scholen voor speciaal basisonderwijs (De
Vonder te Slagharen, De Wissel te
Mariënberg, Johan Seckel te Ommen en de
Prof. Waterinkschool te Hardenberg) en met
de scholen voor speciaal onderwijs (de
Boslust te Ommen, de Ambelt en de Twijn te
Zwolle). Zo kan van de kennis van de
speciale scholen gebruik gemaakt worden
binnen de gewone scholen. En dankzij de
samenwerking is er snel een plek op een
speciale school voor een leerling als dat
nodig is. Dat kan een plek voor langere tijd

zijn, maar ook is een tijdelijke plek
mogelijk, of een parttime plek waarbij de
leerling een deel van de week naar de
speciale school gaat en de rest van de week
op de gewone school zit.
(Ook met de speciale scholen in Emmen en
Hoogeveen zijn er goede contacten en verder
wordt samengewerkt met de scholen voor
kinderen met spraak-taalproblemen, voor
blinde en dove kinderen)

Wat betekent Passend Onderwijs voor de
kinderen met een rugzakje?
Het rugzakje verdwijnt per augustus 2014, maar
ook daarna blijft ieder kind op school de
ondersteuning krijgen die nodig is. De scholen
krijgen ook na augustus 2014 geld om in te
zetten voor hulp aan deze kinderen. De
ambulant begeleider die nu leerling en
leerkracht begeleidt, blijft na augustus 2014
betrokken bij de leerling. Dit is zo afgesproken
binnen het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Veld Vaart en Vecht.
Over hoe het precies in zijn werk gaat ontvangen
de ouders van rugzakleerlingen een brief.

En voor de kinderen die nu op een speciale
school zitten?
De kinderen die nu op een speciale school zitten
mogen daar gewoon op school blijven, ook na
augustus 2014. Ook dit is zo afgesproken binnen
het nieuwe samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Veld Vaart & Vecht.
Voor deze
kinderen verandert er dus niets.

Komen er met de invoering van Passend
Onderwijs veel meer kinderen die extra
ondersteuning
nodig
hebben
op
de
basisscholen?
De verwachting is dat dit op de scholen binnen
onze regio niet het geval zal zijn. Het aantal
kinderen dat extra hulp en aandacht nodig heeft
zal op de basisscholen ongeveer hetzelfde
blijven.
De kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben krijgen namelijk nu al vaak onderwijs op
een gewone school binnen onze regio.
Vergeleken met landelijke cijfers gaan er weinig
kinderen naar een speciale school.

Kunnen er straks nog wel kinderen naar een
speciale school verwezen worden?
Het antwoord is eenvoudig: ja. Ook in de
toekomst blijft er speciaal (basis) onderwijs voor
de kinderen voor wie dat nodig is.

Wat betekent Passend Onderwijs voor de
ouders?
Zodra een school zorgen heeft over de
ontwikkeling van een kind, neemt ze contact op
met de ouders. Bij iedere vervolgstap worden de
ouders betrokken. School en ouders trekken
steeds gezamenlijk op, ieder vanuit een eigen
verantwoordelijkheid. Net als we al gewend
waren te doen.

Vragen?
Hebt u vragen naar aanleiding van deze info?
Dan kunt u terecht bij de school van uw kind.
Vanaf april 2014 kunt u nadere informatie vinden
op de website van het samenwerkingsverband:
www.veldvaartenvecht.nl

