INFORMATIE VOOR OUDERS OVER PASSEND ONDERWIJS STICHTING CATENT
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.
De wet Passend Onderwijs gaat 1 augustus 2014 in.
In deze nieuwsbrief leest u daar verdere informatie over. Met als centraal motto:
‘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 er als bestuur en
scholen voor dat die hulp beschikbaar
komt.
Als een kind extra ondersteuning nodig
heeft gebeurt dit zoveel mogelijk
binnen de eigen school.
Kinderen gaan naar een speciale
(basis) school als dát de plek is waar
de extra ondersteuning plaats moet
vinden.
Alles gebeurt in overleg met de
ouders.

-

-

-

Passend onderwijs houdt ook in:
- Dat wij als schoolbestuur zorgplicht
krijgen: de verplichting om ervoor te
zorgen dat iedere leerling passend
onderwijs krijgt. Als dat niet kan op de
school waar uw kind zit of wordt
aangemeld, dan moeten wij ervoor
zorgen dat er een andere school
gevonden wordt waar dat wél
mogelijk is. Dit alles in samenspraak
met u als ouders.
- Dat wij als schoolbestuur voor
(speciaal) basisonderwijs samen-

-

werken in door de overheid
vastgestelde regio’s met andere
besturen voor (speciaal) basisonderwijs
en voor speciaal onderwijs. In die
samenwerking zorgen alle schoolbesturen samen ervoor dat iedere
leerling dié ondersteuning krijgt die
hij/zij nodig heeft. Stichting Catent
heeft met zes van zulke regio’s te
maken.
Dat het “systeem” van “rugzakjes”
afgeschaft wordt. De overheid
verdeelt geld naar schoolbesturen op
een nieuwe manier. Eerst gaat het
geld naar de landelijk vastgestelde
“regio’s Passend Onderwijs”. Vandaar
uit komt geld bij schoolbesturen. Het
geld is echter niet meer “leerling
gebonden”. Later in deze nieuwsbrief
meer over de “vroegere rugzakjes”.
Er ligt vanaf augustus 2014
verantwoordelijkheid bij ons als
schoolbestuur m.b.t. hoe het geld voor
extra ondersteuning aan alle leerlingen
verantwoord wordt ingezet.
Er zijn geen “criteria” meer die
bepalen of een leerling naar speciaal
(basis)onderwijs gaat. Er wordt
gekeken naar onderwijsbehoeften van
een leerling en naar belemmerende
en stimulerende factoren.
Dat ouders nieuwe leerlingen
tenminste tien weken voor de start van
het nieuwe schooljaar bij het
basisonderwijs moeten aanmelden.
Ouders hebben daarbij informatieplicht, wat wil zeggen dat ze alle
belangrijke informatie over hun kind
moeten delen met de school.

Wat betekent de nieuwe wet Passend
onderwijs voor de kinderen met een
rugzakje?
Het rugzakje verdwijnt per 1 augustus 2014.
In 2014-2015 blijft zoveel als mogelijk is de
ondersteuning die een kind dat nu nog
een rugzakje heeft ook gegeven worden.
Samen met de ouders gaan we wel zo
snel mogelijk kijken welke ondersteuning
precies nodig is. En hoe de school dat
gaat realiseren. Ook de ambulante
begeleiding vanuit het speciaal onderwijs
gaat in 2014-2015 door. Ook hier geldt dat
de school (het schoolbestuur) samen met
de mensen van het speciaal onderwijs
goed kijkt wat echt nodig is, dus hoe de
ambulante begeleiding vorm krijgt.
Samengevat: ondersteuning gaat in 20142015 door, maar wel samen kritisch kijken
hóé dat gebeurt.

-

Na volgend schooljaar wordt dit alles weer
anders. Er wordt dan per kind bekeken op
basis van onderwijsbehoeften welke
ondersteuning op de basisschool noodzakelijk is en of deze daar gerealiseerd
dan wel gefinancierd kan worden.
-

-

-

Hoe ziet Passend Onderwijs er in de
scholen uit?
- Passend onderwijs vraagt van onze
leerkrachten dat ze hun onderwijs
afstemmen op de verschillen tussen
kinderen, en dat kinderen op maat

extra aandacht en hulp krijgen. Dit is
een ontwikkeling die op alle Catent
scholen al enige jaren geleden in gang
is gezet. Natuurlijk kan het nog altijd
beter en daar wordt door onze
schoolteams aan gewerkt.
Op al onze scholen zitten nu al kinderen
die extra ondersteuning krijgen. De
scholen zijn gewend de benodigde
hulp te organiseren en werken hierin
samen met de binnen Stichting Catent
aanwezig orthopedagogen, andere
specialismen, alsook met instanties
buiten Catent. Met de invoering van
Passend Onderwijs blijft dit zo en waar
mogelijk versterken we dat.

Door samen te werken, (scholen binnen
Stichting Catent en scholen/ schoolbesturen binnen regio’s) zorgen we
ervoor dat iedere school een beroep
kan doen op diverse specialisten.
Specialisten gericht op het geven van
ondersteuning aan leraren en/of
kinderen met extra onderwijsbehoeften.
Altijd wordt er met u als ouders
gesproken als er “extra ondersteuning”
noodzakelijk/wenselijk is.
Onze scholen werken al nauw samen
met scholen voor speciaal (basis)
onderwijs. Dankzij deze samenwerking
is er snel een plek op een dergelijke
school beschikbaar 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 (basis)school

-

gaat en de rest van de week op de
gewone school zit.
Om ervoor te zorgen dat bij iedere
leerling waar dat nodig is snel de
goede en gewenste ondersteuning te
bieden wordt er binnen Stichting
Catent voor alle scholen gewerkt met
een Catent Commissie Arrangeren en
Toewijzen (CCAT). Informatie hierover
verschijnt in de komende maanden op
een website. De scholen zullen u in de
schoolgids en op de schoolwebsite de
bereikbaarheid van deze CCAT (adres
enz.) laten weten.

De kinderen die nu op een speciale
(basis)school zitten?
De kinderen die nu op een speciale (basis)
school zitten mogen daar na 1 augustus
2014 gewoon blijven. Wel zullen we in
overleg met de speciale (basis)school en u
als ouders de komende periode (binnen
twee jaar) goed kijken of deze school voor
uw kind ook de beste plaats is voor de
verdere schoolloopbaan van uw kind.
(“herindicatie S(B(O”).
Komen er met de invoering van Passend
Onderwijs veel meer kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben op de
basisscholen?
De verwachting is dat dit niet het geval zal
zijn. Het aantal kinderen dat extra hulp en
aandacht nodig heeft zal op de basisscholen ongeveer hetzelfde blijven. De
kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben krijgen namelijk nu al vaak onderwijs op onze basisscholen.
Kunnen er straks nog wel kinderen naar
een speciale (basis)school verwezen
worden?
Het antwoord is ja. Ook in de toekomst
blijft er speciaal (basis)onderwijs voor de
kinderen voor wie dat nodig is. De school
samen met de CCAT (Catent Commissie
voor Arrangeren en Toewijzen) bespreekt
met u als ouders een noodzakelijke

plaatsing op het S(B)O op dát moment
dat opvang in het S(B)O de beste plek
voor uw kind is. Indien dit het geval is,
moet er wel nog een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven binnen de
landelijk vastgestelde regio waar de
betreffende Catent school deel van
uitmaken. Dat is echter een formaliteit en
de CCAT bereidt dat samen met u voor.

Nu al komen soms combi-plaatsingen
binnen het speciaal (basis) onderwijs voor:
de leerling gaat een deel van de week
naar de speciale (basis)school en de rest
van de tijd naar de eigen basisschool. Na
de invoering van Passend Onderwijs
komen er waarschijnlijk meer mogelijkheden voor “combi-arrangementen”.
Wanneer kinderen geplaatst worden in
het speciaal (basis) onderwijs zal dat zo
veel mogelijk tijdelijk zijn. Als het kan, gaat
een kind na verloop van tijd terug naar
het regulier onderwijs. Let op: alleen als
het kan, want de onderwijsbehoeften van
het kind zijn ook bij beslissingen over
terugplaatsing altijd doorslaggevend.

Wat betekent Passend Onderwijs voor u als
ouder?
-

-

-

-

-

-

Als uw kind naar school moet en u
heeft een keuze gemaakt voor een
school dan kunt u uw kind aanmelden.
Dit moet schriftelijk bij de school van uw
eerste voorkeur, en - zoals gezegd - ten
minste tien weken voor de start van het
schooljaar. U geeft daarbij aan of uw
kind (naar verwachting) extra
ondersteuning nodig zal hebben.
Het is mogelijk om uw kind bij meerdere
scholen tegelijk aan te melden. Als u
dat doet, dan moet u bij de
aanmelding aangeven op welke
andere scholen u uw kind heeft
aangemeld. En u geeft aan welke
school uw voorkeur heeft.
Van u wordt verwacht dat u de
informatie die u over de ontwikkeling
van uw kind heeft deelt met de school.
Dit is de eerder genoemde informatieplicht.
De school heeft maximaal tien weken
om na uw aanmelding te beslissen of
het de ondersteuning kan bieden die
uw kind nodig heeft.
Is uw kind op de school geplaatst, en
krijgt de school zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan neemt zij
contact met u op. Omgekeerd kan dat
natuurlijk ook. Bij iedere vervolgstap
gericht op het geven van extra
ondersteuning wordt u als ouders
betrokken. School en ouders trekken
dus steeds gezamenlijk op, ieder vanuit

een eigen verantwoordelijkheid. Net als
we al gewend waren te doen.
Betekent de voortgang in ontwikkeling
van uw kind dat er extra ondersteuning
gegeven zou moeten worden, in de
school of op een andere school, dan
moet dit vanaf 1 augustus worden
aangevraagd bij de CCAT (Catent
Commissie voor Arrangeren en
Toewijzen). Dit omdat –zoals eerder
genoemd- vanaf 1-8-2014 wij als
bestuur verantwoording moeten
afleggen over hoe het geld voor extra
ondersteuning aan alle leerlingen
verantwoord wordt ingezet.

Vragen?
Hebt u vragen naar aanleiding van deze
info? Dan kunt u terecht bij de school van
uw kind.

En u vindt informatie op de website
www.passendonderwijs.nl. of
www.balansdigitaal.nl
Op de laatste genoemde site staat een
brochure speciaal voor ouders.
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