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Start Passend Onderwijs 

  Dit is Nieuwsbrief 09, jaargang 02, 25 september 2014. Dit is de eerste Nieuwsbrief van het 
schooljaar 2014-2015. Vanaf 1 augustus is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Vanaf die 
datum zijn de oude samenwerkingsverbanden WSNS opgeheven. Passend Onderwijs is 
bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Daarbinnen zoekt SWV 23-02, samen 
met betrokken partners, naar de beste onderwijsplek voor elke leerling. Want iedere leerling 
heeft recht op passend onderwijs! Achter de schermen zijn we druk aan het werk om alle 
ontwikkelde zaken zo goed mogelijk te implementeren. Dat is niet altijd gemakkelijk en vraagt 
van ons allen extra inzet en van u soms een beetje geduld. Toch zijn er al de nodige stappen 
gezet, al dan niet merkbaar in ‘het werkveld’. We zullen u in deze Nieuwsbrief meenemen in de 
ontwikkelingen tot nu toe. 

  

 

Steunpunten/zorgplatforms en Commissies van 
Arrangementen in de subregio’s 

  Elke subregio heeft een eigen steunpunt waar scholen een aanvraag kunnen doen voor een 
arrangement. Aanvragen die hier worden gedaan worden getoetst door de subregionale 
Commissie van Arrangementen (CvA). Indien binnen de school en ondanks de inzet van het 
steunpunt/zorgplatform, niet voldaan kan worden aan de ondersteuningsbehoefte van een 
leerling, dan kan een aanvraag worden gedaan voor een arrangement S(B)O. 

  

 

Commissie van Toelating 

  Het bestuur heeft drie mensen aangesteld die samen de Commissie van Toelating (CvT) 
vormen. Het betreft een onafhankelijke externe orthopedagoog/GZ-psycholoog, tevens 
voorzitter, en twee orthopedagogen waarvan één met specifieke kennis van cluster 3 en één 
met specifieke kennis van cluster 4. De CvT toetst de aanvragen voor het speciaal 
(basis)onderwijs en geeft hiervoor de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) af. Zij geeft ook aan 
welke kosten met het arrangement zijn gemoeid. Via BRON vindt verrekening plaats bij het 
schoolbestuur waarvan de leerling afkomstig is. Het advies van de CvT is bindend. 
Vanzelfsprekend zijn er bezwaar- en beroepsprocedures mogelijk overeenkomstig de Wet op 
het Primair Onderwijs. De TLV wordt toegestuurd aan het schoolbestuur van de aanvragende 
school met een afschrift aan de ouders van de leerling. De aanvraag voor de CvT moet aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden alsmede de procedure is bij de 
steunpunten/zorgplatforms bekend. Aanvragen die niet tijdig, niet volledig of zonder benodigde 
handtekeningen worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen en doorgeschoven 
naar een volgende vergadering. De CvT komt tweewekelijks bij elkaar. 

  

 

Onderwijsgeschillen 

  Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is de wetgeving op 1 augustus 2014 
gewijzigd. Het was gebruikelijk dat ouders een rugzakje (leerlinggebonden financiering) 
aanvroegen en daarmee op zoek gingen naar een passende school. Vanaf nu zijn de rollen 
omgedraaid. Op grond van de Wet Passend Onderwijs heeft elk schoolbestuur de plicht om te 
zorgen voor een passende leerplek voor iedere leerling. In het schoolondersteuningsprofiel van 
elke school en in het Ondersteuningsplan van het SWV 23-02 leest u meer over de 
ondersteuning die het SWV biedt. Zijn er problemen dan gaat het eigen schoolbestuur in eerste 
instantie, samen met ouders en school, proberen tot een oplossing te komen. Als men daar niet 
uitkomt dan kan het geschil worden voorgelegd aan het bestuur van het SWV. Waar nodig 
kunnen Onderwijsconsulenten bemiddelen. 

  

 



Integraal Ondersteuningsbudget 

  Met ingang van 1 augustus 2014 – start van passend onderwijs – heeft de overheid er voor 
gekozen om het budget voor passend onderwijs te onderscheiden in twee categorieën: a.De 
lichte ondersteuningsmiddelen (voorheen WSNS-middelen) b.De zware 
ondersteuningsmiddelen (voorheen o.a. de rugzakmiddelen) Wat betreft de zware 
ondersteuningsmiddelen is het goed om te weten dat er GEEN onderscheid meer wordt 
gemaakt tussen de verschillende onderdelen van het budget. Dat betekent concreet dat er geen 
sprake meer is van een ‘los’ materieel deel en een ‘los’ personeel deel. In de zware 
ondersteuningsmiddelen die ten goede komen aan het SWV 23-02 zijn beide componenten 
integraal opgenomen en is het aan de schoolbesturen en hun scholen om daar beleid op te 
maken. 

  

 

Tientjesregeling 

  Aan het SWV 23-02 zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar tientjesgelden verstrekt voor 
de implementatie van passend onderwijs in onze regio. Met de schoolbesturen is afgesproken 
dat zij de middelen, die na aftrek van alle onkosten overblijven, zullen ontvangen. Verdeling 
vindt plaats op basis van het leerlingenaantal per 1 oktober 2013. Op korte termijn ontvangen 
de schoolbesturen hiervan bericht. 

  

 

Betaling lichte en zware zorgmiddelen 

  Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een Meerjarenbegroting. In dat kader worden 
ook afspraken gemaakt over de uitbetaling van de lichte en zware zorgmiddelen aan de 
schoolbesturen. Dit gebeurt op basis van het leerlingenaantal op de teldatum 1 oktober 2013. 
De voorbereiding vraagt toch meer tijd dan aanvankelijk werd gedacht. De schoolbesturen zijn 
hierover inmiddels ingelicht. 

  

 

Teldatum 1 oktober 2014 

  De teldatum komt alweer in zicht. Op die datum zal het SWV 23-02 de schoolbesturen vragen 
de telgegevens via de mail aan te leveren. De leerlingenaantallen zijn van belang bij het maken 
van de juiste berekeningen voor het uitbetalen van de lichte en zware zorgmiddelen. Gezien de 
importantie, verzoeken wij de schoolbesturen de gevraagde gegevens dan ook per 
ommegaande aan te leveren. Mogen wij op uw medewerking rekenen? 

  

 

Communicatie 

  Communicatie is een groot goed. We doen ons uiterste best om alle partners die op één of 
andere wijze betrokken zijn bij het SWV 23-02 zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. 
Zo voert het bestuur regelmatig overleg met onder andere de Ondersteuningsplanraad (OPR) 
met personeels- en ouderleden en ook met de bestuurders van de aangesloten gemeenten. 
Voor dit schooljaar is reeds een aantal bijeenkomsten gepland. 

  

 

Algemene informatiefolder voor ouders 

  In de tweede helft van het vorige schooljaar is in opdracht van het bestuur een folder gemaakt 
met algemene informatie voor ouders. Deze is in een beperkte oplage verstrekt aan alle 
basisscholen binnen het SWV 23-02. Het bestuur heeft onlangs besloten de folder niet opnieuw 
in gedrukte vorm uit te brengen. Enerzijds vanuit kostenoverweging en anderzijds omdat 
tegenwoordig bijna iedereen de folder via het web kan downloaden. Een link naar deze folder 
kunt u vinden op de homepage van onze website www.swv2302.nl. Eventuele wijzigingen 
kunnen dan ook gemakkelijk worden doorgevoerd. Indien dit aan de orde is, zullen we 
schooldirecties hierover informeren. 

  

 

Bezoek onze website 

  Op onze website www.swv2302.nl wordt alle informatie opgenomen die relevant is voor   
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besturen, scholen en ouders. Neem regelmatig een kijkje. 

 

Vragen en/of opmerkingen 

  Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen? Laat het ons dan 
weten via info@swv2302.nl. 
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