
 

 

 

Passend Onderwijs in de Noordoostpolder – Oudernieuwsbrief januari 2014 

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!’ 

 
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 de polder 

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 de 

Noordoostpolder 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.  

 De schoolbesturen Aves en SCPO hebben 

samen een expertisecentrum opgericht 

met specialisten die de scholen kunnen 

helpen bij vragen rond de begeleiding 

van leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften. Wanneer een school 

een beroep doet op een specialist, kan 

er snel hulp worden geboden. Altijd 

worden de ouders van de leerling hier 

dan bij betrokken. 

 De scholen werken samen met de school 

voor speciaal basisonderwijs De 

Klimboom en met de scholen voor 



speciaal onderwijs De Zonnebloemschool 

en De Optimist binnen het nieuwe 

samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Noordoostpolder–Urk.  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 is 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. 

 
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 samenwerkings-

verband Passend Onderwijs Noordoostpolder-

Urk.  

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 op de Klimboom, de 

Zonnebloemschool en de Optimist zitten, 

mogen daar gewoon op school blijven, ook 

na augustus 2014.  Ook dit is zo afgesproken 

binnen het nieuwe samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk.  

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? 

In 2020 zullen er minder leerlingen op de 

speciale scholen in de polder zitten dan nu 

het geval is.  

Dat komt omdat het ministerie voor ons 

samenwerkingsverband geleidelijk aan een 

korting gaat doorvoeren op het geld dat we 

kunnen gebruiken voor de bekostiging van 

het speciaal onderwijs. In 2020 zullen er per 

basisschool gemiddeld 1 à 2 kinderen meer 

op school zitten die extra ondersteuning 

nodig hebben dan nu het geval is. We 

schatten in dat de basisscholen dit goed aan 

zullen kunnen, dankzij geschoolde 

leerkrachten, dankzij goed georganiseerde 

extra hulp binnen de school en met hulp van 

de specialisten uit het expertisecentrum. 

En ook in 2020 geldt voor het 

samenwerkingsverband: we zorgen ervoor 

dat  ieder kind passend onderwijs krijgt; ook 

dan blijft er speciaal (basis) onderwijs voor 

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? 

Wanneer u vragen naar aanleiding van deze 

info? Dan kunt u terecht bij de school van uw 

kind. 

Vanaf februari 2014 kunt u nadere informatie 

vinden op de website van het 

samenwerkingsverband: 

www.passendonderwijsnu.nl

 

http://www.passendonderwijsnu.nl/

