Hoe zit het eigenlijk met
Passend Onderwijs?

Wat merk ik
daarvan in de
groep op school?
Ehm... Wat
is dat?

Wat merkt mijn
kind daarvan?

?

Passend Onderwijs
SWV de Eem legt in deze brochure uit hoe er
wordt samengewerkt aan passend onderwijs in
deze regio.
We geven o.a. antwoorden op de volgende vragen:

?

-

wat
wat
wat
wat

is
is
is
is

passend onderwijs?
zorgplicht?
een arrangement?
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Lees verder!

Wat is SWV de Eem?
SWV is de afkorting voor Samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband (SWV) de Eem
is een vereniging van totaal 32 samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. In totaal zijn er 131 scholen aangesloten bij SWV de Eem.
Het motto van SWV de Eem is...
’Elk kind zijn eigen weg’. Daarmee bedoelen we dat elk kind op zijn eigen manier onderwijs moet kunnen
volgen. Meestal gaat het vanzelf goed, maar af en toe is er extra ondersteuning nodig. SWV de Eem
ondersteunt scholen en ouders bij het vinden van de weg naar een passend onderwijsaanbod. Hierdoor krijgt ieder kind een eerlijke kans op het onderwijs dat bij hem of haar past; regulier of speciaal.
We doen het samen
SWV de Eem is een netwerkorganisatie waarin scholen en schoolbesturen samenwerken om hun
expertise en middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben
in het onderwijs.
Elke school doet het op zijn eigen manier
Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel staat beschreven wat een school
kan bieden aan leerlingen. Daarnaast staat beschreven wat ze kunnen bieden aan leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
Basisondersteuning en extra ondersteuning
SWV de Eem onderscheidt binnen passend onderwijs twee vormen van ondersteuning: basisondersteuning en extra ondersteuning.
Basisondersteuning: dit is het basisniveau van ondersteuning dat elke school de leerlingen moet
kunnen bieden. Over de basisondersteuning hebben de schoolbesturen duidelijke afspraken
gemaakt.
Extra ondersteuning: leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, hebben meerdere specifieke
onderwijsbehoeften. Om goed te kunnen beoordelen of extra ondersteuning nodig is, hebben we
een ‘ondersteuningsroute’ opgesteld. Zo kunnen we heel zorgvuldig kijken wat er aan de hand is en
wat een kind nodig heeft. Alles begint met een gesprek met ouders op school.

Meer informatie over de ondersteuningsroute?
Bekijk de animatie op https://youtu.be/ULuJJKJpbfQ of zoek binnen YouTube op ‘SWV de Eem
ondersteuningsroute’.

Wat is passend onderwijs?

?

Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij deze leerling past.
En dan graag zo dicht mogelijk bij huis. Passend onderwijs wil daarom het liefst dat elke leerling,

eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool. Natuurlijk
blijft het speciaal (basis)onderwijs bestaan, maar als passend onderwijs goed werkt, hoeven daar

minder leerlingen naartoe. Een ander belangrijk doel van passend onderwijs is: zorgen dat er geen
leerlingen meer thuiszitten!

?

Moet een school nu alle kinderen aannemen die zich aanmelden?

Nee, dat hoeft niet. Na de aanmelding van een kind gaan ouders en school in gesprek over de

mogelijkheden van het kind én van de school. Het is in het belang van je kind en je plicht dat je
zoveel mogelijk informatie over hem of haar en zijn eventuele extra behoeftes doorgeeft aan
school. Soms kan de school van aanmelding niet bieden wat jouw kind nodig heeft. Dan is de
school, door de nieuwe ‘zorgplicht’, verplicht om ouders en hun kind binnen 6 tot 10 weken te
helpen aan een andere passende onderwijsplek. School kijkt dus samen met de ouders welke
school wél kan bieden wat het kind nodig heeft. Indien nodig kan SWV de Eem daarbij
ondersteunen.
Wat is zorgplicht?

?

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn bij aanmelding van een leerling
binnen 6 tot 10 weken een zo passend mogelijk aanbod op de school van aanmelding, een andere
reguliere of een speciale (basis)school in de regio te regelen.

?

Waarom hebben scholen zorgplicht?

Omdat ouders er dan niet meer alleen voor staan om een plek voor hun kind te vinden. Door de
‘zorgplicht’ is het vanaf nu een gedeelde verantwoordelijkheid: de school moet meezoeken. School
en ouders gaan samen kijken waar het kind het best terecht kan. Hiervoor moeten scholen meer
gaan samenwerken dan vroeger. Scholen moeten van elkaar weten waar ze goed in zijn en wat ze
kinderen te bieden hebben. Soms is het best ingewikkeld om te kiezen: als een school twijfelt, kan
SWV de Eem hierin altijd ondersteunen.

Hoeveel kinderen? Hoeveel scholen?

116 reguliere basisscholen
8 scholen voor speciaal onderwijs
7 scholen voor speciaal basisonderwijs

30.000 kinderen
6 gemeenten

116

Amersfoort
Baarn
Bunschoten
Leusden
Soest
Woudenberg

8

7

In onze regio volgen de meeste leerlingen (ruim 90%) onderwijs op reguliere basisscholen
en volgt ongeveer 4% van de leerlingen speciaal (basis)onderwijs. De overige kinderen zitten
op een school voor leerlingen met visuele of auditieve beperkingen, of zijn niet in staat
onderwijs te volgen doordat ze intensieve (gezondheids)zorg nodig hebben en daardoor een
vrijstelling van onderwijs hebben.
De organisatie van SWV de Eem
Als je bekijkt met hoeveel scholen en kinderen we werken, dan zijn we een kleine organisatie. Dat
is bewust: we hebben slechts in beperkte mate personeel in dienst, zodat het geld zoveel mogelijk
kan worden ingezet voor passende ondersteuning voor de leerlingen op de scholen in De Eem.

Wanneer kom je ons tegen?
Heel veel ouders en kinderen zullen de mensen van SWV de Eem niet tegenkomen. Omdat het goed
met deze kinderen gaat op school, of omdat school zelf de juiste ondersteuning kan inzetten. Pas als er
extra ondersteuning nodig is, komt het samenwerkingsverband erbij. Als school en ouders een ondersteuningsvraag indienen bij SWV de Eem, dan gaat de onderwijsondersteuner van SWV de Eem op
school in gesprek met ouders, school, een medewerker van het wijkteam en eventuele andere betrokkenen.

De rol van de onderwijsondersteuner
Onze onderwijsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor de school bij een ondersteuningsvraag. Wat gebeurt er als een school, met toestemming van de ouders, een ondersteuningsvraag stelt aan de onderwijsondersteuner?
•

?

De onderwijsondersteuner analyseert de informatie over de situatie en leest de
ondersteuningsvraag zoals de school die in kaart heeft gebracht;

•

Vervolgens is er contact tussen de onderwijsondersteuner en school voor het maken van een
afspraak met het ondersteuningsteam, dat wil zeggen: met alle betrokkenen bij de leerling
- dus óók met de ouders. School organiseert deze afspraak.

•

Met elkaar wordt bekeken welke opties er zijn om het onderwijs beter af te stemmen op jouw
kind. Dat kan zijn met een arrangement of met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Ar r an

g e re

n

Wat is een arrangement?

De extra ondersteuning aan een kind bieden we in de vorm van ‘arrangementen’. ‘Arrangeren’ is

dus het proces waarin school, ouders en het ondersteuningsteam samen tot het meest passende

onderwijsaanbod voor jouw kind proberen te komen. Bij elk arrangement denkt SWV de Eem met
ouders en school mee.
Er zijn 4 soorten arrangementen:
1.

een intern arrangement: school kan zelf invulling geven aan het plan van aanpak.

2.

een intern arrangement met expertise: hierbij kan de school veel zelf, aangevuld met de inzet
van een expert binnen de school.

3.

extern arrangement: hierbij komt iemand van buiten ín de klas ondersteunen, bijvoorbeeld een
remedial teacher of een onderwijsassistent.

4.

een TLV-arrangement: SWV de Eem, school en ouders komen tot de conclusie dat een kind
beter tot zijn recht komt op het Speciaal (Basis)Onderwijs en het SWV geeft een TLV af.

Ondersteuningsroute

1
Je signaleert een leerling die mogelijk
extra ondersteuning nodig heeft.

2
Je brengt het handelingsgericht werken in
kaart met groeidocument A of vergelijkbare
documenten.

Er is extra ondersteuning nodig

3
24 uur

4
Je krijgt een bevestiging van de
ondersteuningsvraag van SWV de Eem.

3 dagen

5
De onderwijsondersteuner neemt contact op
om een startgesprek te plannen.

6
Startgesprek

7
De school is eigenaar van het proces en
houdt de voortgang bij in
groeidocument B.

Eventueel korte interventie van externe experts

1

2

Intern arrangement

Extern (klein)
arrangement

De school en de ouders
gaan zelf aan de slag
binnen de eigen
mogelijkheden.

De school gaat aan de
slag, met ondersteuning
van SWV de Eem.

3

4

MDT arrangement

TLV arrangement

Betrokkenheid van het
Multi Disciplinair Team is
gewenst.

Toelaatbaarheidsverklaring is nodig voor
plaatsing SO en/of SBO.

Wat is een TLV?

?
?

Een TLV is een toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband
als school, ouders en deskundigen van SWV de Eem tot de conclusie komen dat een kind passend
onderwijs nodig heeft op het speciaal (basis)onderwijs. Een TLV geeft een kind recht op zo’n plek.

?

Mijn kind is nieuw in de regio, maar had in zijn oude woonplaats al een TLV. Krijgt het die in regio
de Eem dan ook?

Een leerling die in een ander samenwerkingsverband een TLV heeft gekregen, heeft dit mogelijk
ook in onze regio nodig. Een TLV uit een andere regio zal in principe worden overgenomen. Na
enige tijd wordt deze (net als alle TLV’s) geëvalueerd.

?

Komen alle leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs nu naar het regulier basisonderwijs?

Nee, ook na de invoering van passend onderwijs zullen er leerlingen zijn voor wie een plek op een

speciale (basis)school de beste is. De middelen die voor het speciaal (basis)onderwijs zijn bedoeld,
blijven beschikbaar. Het is wel de bedoeling dat het speciaal (basis)onderwijs meer als schakelonderwijs gaat dienen voor leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Er zullen
dus vaker leerlingen terugstromen naar het regulier onderwijs. Natuurlijk wordt er dan intensief

samengewerkt met ouders en zorgvuldig gekeken naar wat passend onderwijs is voor deze leerling.
Samenwerken
Samenwerken staat bij SWV de Eem op alle fronten hoog in het vaandel. Dus wordt er gezocht naar
aansluiting met bijvoorbeeld de voorschoolse opvang, met het voortgezet onderwijs en met scholen voor leerlingen met visuele of auditieve beperkingen. Het is belangrijk dat de kennis over de
leerlingen telkens gedeeld wordt en dat de volgende schakel in het onderwijs die kennis benut.
Samen met ouders
SWV de Eem ondersteunt ouders met het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders (het
IPPOO). Hier kunnen ouders met al hun vragen en zorgen over passend onderwijs terecht.
Het IPPOO organiseert ook informatie- en thema-avonden speciaal voor ouders.
In de ondersteuningsplanraad (zeg maar de medezeggenschapsraad van SWV de Eem) zijn ouders
vertegenwoordigd. Zij hebben advies- en instemmingsrecht op het meerjarenbeleid van SWV de
Eem, dat beschreven staat in het ondersteuningsplan.

Waarom deze brochure?
Deze brochure is een verkorte versie van ons Ondersteuningsplan. Een Ondersteuningsplan is
een plan dat elk samenwerkingsverband volgens de wet moet schrijven. In dit plan beschrijven we voor de komende 4 jaar hoe we passend onderwijs willen vormgeven in onze regio. In
deze brochure kom je een aantal belangrijke punten daaruit tegen. Ook leggen we de begrippen uit die horen bij Passend Onderwijs. Meer informatie staat ook op www.swvdeeem.nl.
Heb je vragen?
Het IPPOO (Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders) is per mail bereikbaar via
info@swvdeeem.nl. Liever telefonisch of persoonlijk overleg? Bel ons tijdens het telefonisch spreekuur (033 - 760 11 91) of kom langs op ons inloopspreekuur op Burgemeester de
Beaufortweg 16 in Leusden. Beide vinden plaats op maandag van 13.30 - 16.00 uur en op
donderdag van 9.00 - 12.00 uur.

Het complete Ondersteuningsplan 2015-2019 lezen?
Kijk op www.swvdeeem.nl

www.swvdeeem.nl

