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Wanneer krijgt u als ouder te maken met
Passend Onderwijs?
De meeste kinderen doorlopen hun schooltijd zonder grote
problemen. Soms heeft een kind op het gebied van leren, gedrag of
fysieke mogelijkheden extra ondersteuning nodig. Extra begeleiding
op school, hulp van een deskundige of (tijdelijk) naar een speciale
(basis)school, kan dan uitkomst bieden. In deze folder leest u hoe
het samenwerkingsverband primair onderwijs 30.06 (PO 30.06) dit
heeft georganiseerd.

Wat is Passend Onderwijs?
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind recht heeft op goed
onderwijs. Onderwijs, dat afgestemd is op de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen
naar een reguliere school in de buurt gaan. Maar kinderen die het
echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs. Om
ieder kind passend onderwijs te bieden, werken scholen met elkaar
samen. Dit doen zij in samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Passend onderwijs in de regio PO 30.06
In het samenwerkingsverband primair onderwijs 30.06 werken scholen voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en speciaal onderwijs van de gemeente Bernheze, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.
Samen hebben zij afspraken gemaakt over hoe zij passend onderwijs
vormgeven. Wat bieden reguliere basisscholen aan ondersteuning?
Hoe is de ondersteuning georganiseerd van kinderen die extra begeleiding of een plek in het speciaal (basis)onderwijs nodig hebben?
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Dit is de ondersteuning die iedere basisschool biedt. Voor de meeste
kinderen is dit voldoende om de basisschool goed te doorlopen.
Scholen hebben hiervoor deskundige leerkrachten en een intern
begeleider in huis.
Elke school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel welke
(basis)ondersteuning zij kan bieden en hoe zij dat organiseert. Het
Schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van de
school of in de schoolgids.
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Extra ondersteuning

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft en deskundigheid
van iemand buiten de school nodig is, kan de school een beroep
doen op het preventieloket van het samenwerkingsverband.
Bijvoorbeeld bij beginnende zorgen, voor advies of consultatievragen.
Dit wordt besproken met u als ouder. Op school bespreekt een
ondersteuningsteam daarnaast uw zorg- en ondersteuningsvragen.
De intern begeleider bespreekt met u en met de medewerker van
basisteam Jeugd en Gezin (BJG) wat nodig of wenselijk is.

Voorbeelden van mogelijke preventie vragen
∆∆ Hoe kunnen we Petra het beste ondersteunen zodat zij zo min
mogelijk storend/opstandig/boos gedrag vertoont in de klas en
zich op haar niveau verder ontwikkelt?
∆∆ Hoe kunnen we Derya helpen met het contact leggen met
groepsgenoten?
∆∆ Hoe kunnen we Bas helpen met het onderhouden van zijn sociale
contacten? Hoe kunnen we Bas een veilige omgeving bieden
waarin hij kan functioneren?
∆∆ Hoe kunnen we Jasper helpen zich verbaal te uiten zodat hij in de
sociale context beter functioneert en succeservaringen opdoet?

Het kan zijn dat er meer ondersteuning nodig is in omvang en tijd.
Dan wordt een bovenschools deskundige (BD) ingeschakeld. Deze
werkt voor alle scholen binnen een schoolbestuur en denkt en beslist
mee over de gewenste ondersteuning. De bovenschoolse deskundige (BD) organiseert hiervoor een multidisciplinair overleg (MDO).
Daarin zitten, naast u als ouder, de leerkracht, de intern begeleider
en eventuele deskundigen, zoals een SO-expert vanuit het samen-
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werkingsverband, psycholoog, orthopedagoog, arts of jeugdhulpverlener. In het multidisciplinair overleg (MDO) wordt afgesproken welke
extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Binnen de basisschool kan
hiervoor een arrangement worden afgegeven. Voor kinderen die extra
ondersteuning krijgen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
geschreven. Dit plan wordt met ouders besproken.

Speciaal (basis)onderwijs

Soms heeft een kind ondersteuning nodig die de basisschool niet
kan bieden. In dat geval bekijkt het multidisciplinaire team of een
school voor speciaal (basis)onderwijs deze ondersteuning (tijdelijk)
kan bieden. De ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs is
gericht op terugkeer naar de reguliere school. Wanneer regulier niet
passend is, kan het kind op het speciaal (basis)onderwijs blijven.
Voor een plek op het speciaal (basis)onderwijs is een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband
geeft die af. De basisschool gaat samen met u op zoek naar een
goede plek op het speciaal (basis)onderwijs. U zorgt zelf voor de
aanmelding bij het speciaal (basis)onderwijs.

Direct naar het speciaal basis- of speciaal
onderwijs
Er zijn kinderen die vanaf het moment dat ze naar school gaan extra
ondersteuning nodig hebben en waarvoor het speciaal basis- of
speciaal onderwijs op dat moment de meest passende plek is. Ook
voor deze kinderen is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het
samenwerkingsverband nodig. Deze verklaring wordt aangevraagd
door de school waar uw kind is aangemeld.
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Communicatie met u
Het is belangrijk dat u als ouder goed geïnformeerd wordt wanneer
uw kind ondersteuning nodig heeft. Als extra ondersteuning
wenselijk is, bent u als ouder ervaringsdeskundige. U wordt
betrokken bij het bespreken van de meest passende ondersteuning
en er wordt om uw instemming gevraagd.

Geschil
De basisschool doet haar uiterste best om zo goed mogelijke
ondersteuning te bieden. Toch kan het zijn dat u als ouder het met
het aanbod niet eens bent. U kunt dan ondersteuning vragen bij het
samenwerkingsverband.
Wanneer u er met de school niet uitkomt en u het niet eens wordt
over de plaatsing, verwijdering of de geboden extra ondersteuning,
dan kunt een beroep doen op een onderwijs(zorg)consulent. Deze
consulent ondersteunt, geeft advies of bemiddelt wanneer u er met
de school niet uitkomt of wanneer uw kind thuis zit zonder uitzicht
op een passende plek. Onderwijsconsulenten kiezen geen partij,
maar wijzen wel op rechten en plichten. Als u het dan nog niet eens
wordt met de school, kunt u terecht bij de geschillencommissie.

Meer weten over passend onderwijs? www.passendonderwijs.nl
Meer weten over de onderwijs(zorg)consulent?
www.onderwijsconsulenten.nl
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