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‘Zorg dat het past’

‘ Ieder kind heeft recht op het onderwijs dat hij of zij nodig heeft ’.  Dat is het 

basisprincipe waarop Passend Onderwijs in Nederland is geregeld. Dit is ook 

verwoord in de Wet op Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 in werking is 

getreden. In deze folder geven wij kort uitleg over wat passend onderwijs is en 

wat dit voor u als ouder betekent. 

Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk

Over SWV PO 3002:  Zorg dat het past

Passend onderwijs gaat niet uit van de beperkingen van een kind, maar richt 

zich veel meer op wat een kind nodig heeft. Scholen kennen voortaan een 

zorgplicht. Dit betekent dat zij  verantwoordelijk zijn voor het bieden van een 

passende onderwijsplek aan kinderen. In de regio Roosendaal, Rucphen, 

Halderberge, Moerdijk en Drimmelen gebeurt dat in het Samenwerkingsverband 

Roosendaal-Moerdijk e.o., kortweg SWV PO 3002. 73 basisscholen, 2 scholen 

voor speciaal basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal onderwijs hebben zich 

verenigd in dit samenwerkingsverband. Samen maken zij afspraken over de 

begeleiding en ondersteuning  die alle basisscholen in de regio bieden en over 

welke leerlingen een passende plek kunnen krijgen in het speciaal (basis) 

onderwijs. Verder werkt het samenwerkingsverband nauw samen met 

gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.
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‘Zorg dat het past’

Over passend onderwijs

Passend onderwijs regelt de hulp voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben. Het gaat om extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, 

hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen 

schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. De scholen in het 

samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat 

alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. In onze regio is het 

samenwerkingsverband PO 3002 hiervoor verantwoordelijk. 

Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, 

dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas 

nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. 

Uitgangspunt daarbij is: regulier als het kan, speciaal 

als het moet. Dit betekent dat in overleg tussen 

school/ouder en professionele hulpverleners wordt 

gekeken wat de beste plek is voor uw kind. Meestal is 

dit het regulier onderwijs, soms is een verwijzing naar 

speciaal (basis) onderwijs beter voor uw kind. 

Hoe werkt passend onderwijs? 

Scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband krijgen geld om 

het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben. Het samenwerkingsverband ontvangt het geld en coördineert de 

toewijzing van ondersteuning en geld naar de scholen. De samenwerkende 

schoolbesturen maken een plan om ervoor te zorgen dat iedere leerling 

passend onderwijs krijgt. Dit noemen we ook wel het ondersteuningsplan. 

Verder beschikt iedere school over een eigen schoolondersteuningsprofiel. 

Op de website van de scholen vindt u dit ondersteuningsprofiel terug. U 

kunt hiervoor ook kijken op de site van het SWV PO 3002.
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Voor welke leerlingen is passend onderwijs bedoeld? 

Passend onderwijs is er in principe voor alle leerlingen in het basis en voortgezet 

onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In 

deze folder richten we ons met name op het primair onderwijs. Passend onderwijs 

is in de praktijk vooral bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een lichte verstandelijke 

beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of 

leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Ook hoogbegaafde 

kinderen kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Soms is het bij de 

start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is; soms blijkt dat pas 

later. 

‘Zorg dat het past’

Wat is een samenwerkingsverband?

In Nederland bestaan op dit moment 75 

samenwerkingsverbanden voor het primair 

onderwijs. De werkwijze per samenwerkingsverband 

kan verschillen. Het Samenwerkingsverband 

Roosendaal-Moerdijk  heeft gekozen voor het 

zogenaamde ‘schoolmodel’.  Dit betekent dat alle 

deelnemende scholen zoveel mogelijk zélf de zorg 

voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 

regelen.  U kunt daarbij denken aan de inzet van 

intern begeleiders, orthopedagogen, 

gedragsdeskundigen, of onderwijsassistenten. Het 

samenwerkingsverband zorgt ervoor dat scholen 

hiervoor de vereiste middelen ontvangen. Het geld 

wordt zoveel mogelijk gebruikt voor ondersteuning 

op de reguliere school en in de klas. 
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Wat is de zorgplicht? 

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen een 

zogenoemde ‘zorgplicht ’ gekregen. Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere 

leerling die extra ondersteuning nodig heeft, die bij hen ingeschreven staat of 

zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet zorgvuldig 

onderzoeken wat uw kind nodig heeft en afwegen of en op welke wijze de school 

dit kan bieden. In de praktijk kan het voorkomen dat een school deze 

ondersteuning zelf niet kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een 

andere school kan gaan. In dat geval zorgt de school – in overleg met de ouders 

-  dat er een school gevonden wordt die wél een passend aanbod kan doen en 

uw kind kan toelaten. Met de inwerkingtreding van passend onderwijs heeft de 

verwijzende school die verantwoordelijkheid. Daarbij is het wettelijk verplicht 

dat de school goed met u overlegt welke school passend is voor uw kind .
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Extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen

Soms is het nodig dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. U kunt daarbij 

denken aan extra begeleiding, aangepast lesmateriaal, speciale hulpmiddelen en/of 

inzet van bepaalde deskundigen. Alle schoolbesturen hebben van het 

samenwerkingsverband geld ontvangen om deze extra ondersteuning op school te 

realiseren. Dit moet vastgelegd worden in een handelingsplan, waarvoor de 

instemming van ouders noodzakelijk is. Meer informatie over de inzet van extra 

ondersteuning kunt u krijgen bij de school van uw kind.

 

Als de extra ondersteuning op de school niet het gewenste resultaat oplevert, kan 

het zijn dat u het advies krijgt om met uw kind naar een school voor speciaal 

(basis)onderwijs te gaan. Wettelijk is geregeld dat voor plaatsing op een speciale 

school een toelaatbaarheidsverklaring nodig is. De school waar uw kind zit, kan die 

toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Binnen zes 

weken na aanvraag (of zoveel eerder als mogelijk) informeert het 

samenwerkingsverband u over de toewijzing van de toelaatbaarheidsverklaring. 

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met de beslissing van het samenwerkingsverband 

dan kunt u binnen zes weken na ontvangst van de toewijzing of afwijzing 

een bezwaarschrift indienen. Meer informatie treft u aan op de website van 

het samenwerkingsverband: www.po3002.nl.
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Voor meer informatie: 

Hieronder vindt u een aantal l inks van websites waar u meer informatie kunt 

vinden over passend onderwijs. Blijft u toch met vragen zitten, neem dan 

rechtstreeks contact op met de leerkracht, of de intern begeleider van de school 

van uw kind. Voor specifieke vragen (of klachten) over passend onderwijs verwijzen 

wij u graag naar het contactformulier op de website van SWV PO 3002. Op de site 

van het samenwerkingsverband kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Nuttige links: 

Meer weten over Passend Onderwijs? Vraag de intern begeleider van de school van 

uw kind. Of kijk op de volgende sites:

‘Zorg dat het past’

• Passendonderwijs.nl

• Steunpuntpassendonderwijs.nl

• Oudersenonderwijs.nl

Colofon:

Uitgave: SWV PO 3002 © november 2020 

Voor meer informatie: zie ook www.po3002.nl
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