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Geachte mevrouw, heer
Op 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd. In deze brief willen wij u informeren over de
belangrijkste veranderingen die de invoering van passend onderwijs met zich mee brengen en welke
merkbare gevolgen dat op de korte termijn mogelijk heeft voor u en uw kind(eren).
Wat is passend onderwijs?
Kort gezegd wil de overheid met passend onderwijs er voor zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen zo dicht
mogelijk bij huis goed onderwijs krijgen. Dit geldt ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. De ondersteuning gaat zo veel mogelijk naar de leerling toe, in plaats van de leerling naar een
speciale onderwijssetting. Hierbij is het uitgangspunt dat we kijken naar de mogelijkheden van een
leerling, de ouders en de school in plaats van naar de beperkingen.
Het nieuwe samenwerkingsverband
Om passend onderwijs uit te voeren in de Zaanstreek vormen de schoolbesturen van de basisscholen en
de speciale basisscholen één samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Zaanstreek. Passend onderwijs stelt de scholen binnen het samenwerkingsverband (SWV) in de
gelegenheid om de extra ondersteuning op maat in te zetten voor de leerling en de leerkracht. Daarbij
wordt altijd zorgvuldig overlegd met de ouders welke ondersteuning nodig is en wat de mogelijkheden
van de school zijn. Alle scholen hebben in hun schoolgids beschreven welke (extra) ondersteuning zij
kunnen bieden.
Informatie over alle scholen en besturen in het samenwerkingsverband en de werkwijze die wij hanteren,
is vanaf 1 april 2014 te vinden op onze website www.swvpozaanstreek.nl.
Wat verandert er?
 Zorgplicht
De schoobesturen krijgen zorgplicht. Dat betekent dat schoolbesturen elke leerling die zich aanmeldt een
passende onderwijsplek moeten bieden. Dit kan op de school zijn die de ouders als eerste gekozen
hebben met eventueel extra ondersteuning of op een andere gewone of speciale (basis)school binnen het
SWV.
Concreet betekent dit dat ouders, ook als er waarschijnlijk extra ondersteuning nodig is, de school kunnen
kiezen die zij het meest geschikt achten voor hun kind. De school laat in principe binnen 6 weken weten of
zij de leerling kan toelaten of komen zij met een voorstel voor een beter passende plek. Uitgebreidere
informatie hierover vindt u op: www.passendonderwijs.nl/toolkit/stroomschemas-zorgplicht/
 (Extra) ondersteuning
Met de invoering van passend onderwijs vervalt het huidige systeem van indicaties voor plaatsing in het
speciaal onderwijs en het “rugzakje” voor cluster 3 en 4. Tevens gaat de verwijzing naar het speciaal
basisonderwijs anders verlopen. Scholen binnen het samenwerkingsverband bepalen samen met de
ouders welke (extra) ondersteuning er nodig is. Hierbij kan het gaan om extra ondersteuning op de
basisschool of om tijdelijke ondersteuning buiten de basisschool. Als er een vorm van speciaal
(basis)onderwijs nodig is, hebben we in het SWV afspraken gemaakt om te zorgen dat leerlingen snel op
de goede plek terecht kunnen. Uiteraard verloopt dit altijd in nauw overleg met de ouders.
Voor een verwijzing van een leerling naar het speciaal (basis)onderwijs moet het SWV een
toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Het nieuwe SWV heeft in het ondersteuningsplan beschreven hoe
het organiseren van extra ondersteuning in zijn werk gaat (zie hiervoor straks de website).

Extra ondersteuning in de periode 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2016
De leerlinggebonden financiering (LGF) of wel rugzak voor cluster 3 en 4 houdt 1 augustus 2014 op te
bestaan. Om ervoor te zorgen dat scholen, leerlingen en ouders de zekerheid hebben dat er geen gaten
vallen in de nodige begeleiding, heeft het SWV een overgangsmaatregel afgesproken.
Voor leerlingen die vóór 1 oktober 2013 een cluster 3 of 4 indicatie hebben gekregen, loopt de
ondersteuning volgend schooljaar gewoon door. Deze afspraak geldt voor de Ambulante Begeleiding (AB)
én voor het schooldeel van de rugzak. Hoelang deze ondersteuning precies doorloopt hangt af van de
duur van de oorspronkelijke indicatie. Deze termijn staat vermeld in de indicatiebrief. Voor beide clusters
kan de AB tot uiterlijk 1 augustus 2016 doorlopen. Indicaties die na 1 oktober 2013 zijn aangevraagd
vervallen per 1 augustus 2014.
Voor leerlingen waarvan de indicatie per 1 augustus 2014 afloopt maken de scholen binnen het SWV
samen met de ouders in de loop van dit schooljaar afspraken over de vorm van begeleiding (arrangement)
die na 1 augustus 2014 nodig is. Dat betekent dat er in de school een goed arrangement voor (extra)
ondersteuning voor leerlingen en/of leerkrachten als alternatief voor de rugzak wordt aangeboden. Vóór
de zomer 2014 moet voor alle indicaties die per 1 augustus 2014 aflopen een ondersteuningsarrangement
zijn geregeld.
Officieel is het mogelijk om tot 1 augustus 2014 een rugzak indicatie cluster 3 of 4 aan te vragen. Deze
indicatie vervalt echter per 1 augustus 2014. Dus hoe verder dit schooljaar vordert, hoe minder zin het
heeft om een rugzak aan te vragen. Gezien de doorlooptijd van de indicatieprocedure is het starten met
een rugzak aanvraag na 18 april 2014 in feite zinloos. Het aanvragen van een herindicatie in verband met
het aflopen van de huidige rugzak per 1 augustus 2014 is vanaf 1 februari 2014 niet meer mogelijk. Het
heeft voor alle partijen meer zin de energie te steken in goede afspraken maken over het nodige
ondersteuningsarrangement.
Leerlingen in het speciaal onderwijs
De leerlingen die nu op een school voor speciaal onderwijs (SO) zitten, blijven afhankelijk van de
oorspronkelijke indicatieduur, recht houden op de plek in het SO. Het aanvragen van een indicatie gericht
op SO-plaatsing is mogelijk tot 18 april 2014. Als de leerling uiterlijk 31 juli 2014 is ingeschreven en
geplaatst is op een school voor SO, loopt de indicatie na 1 augustus 2014 gewoon door.
Voor leerlingen in het SO waarvan de indicatie per 1 augustus 2014 afloopt, kan tot 18 april 2014 een
herindicatie worden aangevraagd. Na 1 augustus 2014 verloopt verlenging of plaatsing op het SO via de
nieuwe werkwijzen van het SWV.
Cluster 2
De overgangsmaatregel heeft in eerst instantie alleen betrekking op de huidige cluster 3 en cluster 4
indicaties. Voor cluster 2 (en cluster 1) geldt een andere regeling. Ook cluster 2 werkt met een
overgangsregeling. Momenteel is het bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband in gesprek met
cluster 2 om verdere afspraken te maken over de inzet van expertise en ondersteuning binnen het nieuwe
systeem.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Interne
Begeleider van uw school of met het Zaans Netwerk (075 6701243 of info@zaansnetwerk.net). Het Zaans
Netwerk is het punt voor informatie en advies van de huidige samenwerkingsverbanden.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur van SWV Primair Onderwijs Zaanstreek,
Anneke Bax
Bernhard Homans
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