
Hoe zit het eigenlijk met 
Passend Onderwijs?

Wat merkt mijn 

kind daarvan?

Wat merk ik 

daarvan in de 

groep op school?

Ehm... Wat 

is dat?



Passend Onderwijs
 
Passend onderwijs heeft als doel: zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het 
beste past.

SWV de Eem 

Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 32 samenwerkende schoolbesturen uit het 

primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg 

(Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg. 

SWV de Eem biedt hulp 

De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van kind (en ouders) en school wat 

het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend onderwijs. 

Een passend onderwijsaanbod voor elk kind 

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een opti-

male ontwikkeling. Het stimuleert, faciliteert en coacht scholen bij het inzetten van de juiste voorzienin-

gen zo dicht mogelijk bij het kind op school. 

Welke route volg je als ouder om te zoeken naar een passende school voor je kind?

1. Onderzoeken: Hoe weet ik of een school geschikt is voor mijn kind? 

Als ouder ken je je eigen kind het beste. Je hebt vast een voorkeur voor een school. Als ouders heb je 

daarin ook de vrijheid om zelf een school voor jouw kind te kiezen. 

Heeft jouw kind meer ondersteuning nodig door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of specifieke 

onderwijs- of ondersteuningsbehoeften dan kan de schoolkeuze beperkter zijn. Vooraf aan de keuze 

kunnen ouders het ondersteuningsprofiel van de school raadplegen. Deze staat in de schoolgids of op 

de website van de school. In het ondersteuningsprofiel lees je wat een school kan bieden aan onderwijs 

en extra ondersteuning. Bij de keuze van de school is het vooral belangrijk dat ouders in gesprek gaan 

met de directie van de school. Geef aan wat je denkt dat jouw kind extra nodig heeft om zich te kunnen 

ontwikkelen om ook samen tot een passend onderwijsaanbod te komen.
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2.  Aanmelden: Wanneer meld ik mijn kind aan op school? 

Ouders moeten hun kind(eren) minimaal tien weken voordat het nieuwe schooljaar begint of voordat 

het kind vier wordt schriftelijk (per mail of brief) aanmelden op de school naar keuze. 

Het is van belang dat je de school informeert over alle relevante zaken betreffende de zorg en on-

dersteuning voor je kind. De school gaat hierover met je in gesprek en bekijkt of en zo ja welke extra 

ondersteuning noodzakelijk is. 

Na zes tot tien weken hoor je van de school van aanmelding of jouw kind wordt aangenomen. Wanneer 

dat niet het geval is moeten zij (de gekozen school) een andere school in het regulier of speciaal (basis)

onderwijs aanbieden. Dit valt onder de zorgplicht die vanaf 1 augustus 2014 is ingegaan op scholen. 

3. Samen zoeken: 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 regu-

liere of een speciale (basis)school in de regio te regelen. 

Om de zorgplicht in te laten gaan dient het kind schriftelijk (per e-mail of brief) aangemeld te zijn op de 

basisschool. 

 

Er zijn 2 redenen waarbij de school niet hoeft te voldoen aan de zorgplicht:

1. Als de school fysiek vol is (dat moet dan op de website van de school vermeld staan).

2. Ingeval van niet passende geloofsovertuiging.

Wanneer wordt SWV de Eem betrokken?

Als de school van aanmelding inschat dat zij niet de juiste onderwijssetting bieden (of extra ondersteuning 

nodig hebben om een kind te plaatsen) nemen zij na instemming van ouders contact op met SWV de Eem. 

De onderwijsondersteuner van SWV de Eem gaat met ouders en school rond de tafel om samen te kijken 

wat nodig/gewenst is.

Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders 
Als ouder kun je nog allerlei vragen hebben. Vragen als: “Hoe krijg ik de hulp geregeld die mijn kind nodig 

heeft?” of  “Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het beste aanmelden?” In gesprek 

met de school krijg je vast antwoord op je vragen. Maar heb je extra informatie nodig of wil je praten met 

iemand die meedenkt over de oplossing van jouw probleem dan kun je terecht bij SWV de Eem.

Op maandagmiddag en donderdagochtend kunt u bellen naar of binnenlopen bij het Informatiepunt  

Passend Onderwijs voor Ouders bij SWV de Eem.

Maandagmiddag 13.30 – 16.00 uur 

Donderdagochtend  9.00 – 12.00 uur

Burgemeester de Beaufortweg 16 in Leusden, tel.nr: 033 760 11 91.

Voor meer informatie kunt u de website van SWV de Eem bezoeken: www.swvdeeem.nl


