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Passend Onderwijs  
Apeldoorn PO

DOEL

MISSIE

Wij willen dat alle kinderen goed kwalitatief onderwijs 
kunnen volgen dat bij hen past in een schoolomgeving 
waarin handelings- en opbrengstgericht wordt gewerkt.



Invulling geven 
aan zorgplicht

Passend 
onderwijs

Alle kinderen 
naar school

Samenwerking 
met jeugdhulp

Goed 
onderwijs 

ondersteunen

DE KERN VAN PASSEND ONDERWIJS

Alle kinderen naar school = geen thuiszittende kinderen



• Problemen voor zijn

•	Bouwen	aan	relaties,	
competent en autonoom

•	Reflecteren	en	nadenken

• Samenwerking CJG en 
ketenpartners

DROMEN



•	Van	curatief	naar	preventief

•	 Positief	en	talentgericht	onderwijs

•	 Scholen	die	‘out	of	the	box’	denken

• Leren in overeenstemming met 
mogelijkheden 

En we dromen vooral van kinderen die met plezier en 
tevredenheid terugkijken op hun basisschooltijd.



WERKWIJZE  
VAN HET SWV
Scholen hebben basis- 
ondersteuning op orde.

•	 		Korte	interventies

•	 		Extra	ondersteuning

•	 		Extra	ondersteuning+



TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV) 

•	 MDO

•	 Aanvraag via school

•	 Gesprek	aan	tafel

•	 Gedragswetenschapper 
school

•	 Advies deskundigen



SAMENWERKING EN 
AFSPRAKEN MET 
CLUSTER 2 KENTALIS

•	 Aanvraag	korte	
interventies	Kentalis

•	 Arrangementen	voor	
leerlingen

•	 Nevenvestiging	 
PCBO de Regenboog



MIDDELEN • Deel budget lichte ondersteuning naar 
schoolbesturen

•	 Lichte	interventies,	extra	handen,	IB’er	(75%)

•	 Professionalisering	(25%)



• Passende onderwijsplek voor  
alle leerlingen

• Alle leerlingen volgen onderwijs 
• Basisondersteuning op orde
• Leerkrachten zijn start- of 

vakbekwaam
• Realisatie streefpercentages 

verwijzingen
• Ondersteuningsaanvragen dalen 

jaarlijks met 10% 
• Geen overschrijding doorloop-

tijden processen 
• Kwantitatieve informatie 

beschikbaar (klachten, beroep  
en bezwaar)

• Goed samenspel met SWV VO, 
gemeenten en jeugdhulp

DOELSTELLINGEN

De verantwoordelijkheid voor de  
kwaliteit van de basisondersteuning  
ligt bij het bestuur. Iedere school  
heeft een SOP (schoolondersteunings- 
profiel). 



DOORGAANDE LIJN

Voorschoolse voorzieningen
•   Doorgaande lijn
•			Vrijwel	altijd	naar	de	basisschool
•   Soms directe plaatsing

Voortgezet onderwijs
•			Afstemming	beleid	via	stuurgroep	de	Klik
•			Standaardisatie	digitaal	onderwijskundig	rapport



•	 Inspirerende	lezingen

•	 Praktische	themasessies

•	 Proeftuintjes

KENNIS EN NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN



•	 Pilot	impulsklas

•	 Pilot	samenwerking	jeugdhulp

•	 Stimulering	kwaliteitsverbetering	
basisonderwijs op gebied van meer-  
en	hoogbegaafdheid



•	 Bouw!

•	 Project	de	Meerwaarde

•	 Pilot	groepsondersteuning	 
gedrag



• Gelijkwaardige partner

• Ervaringsdeskundige

• Niet-vrijblijvend en 
gelijkwaardige

• Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid

SAMENWERKING MET OUDERS



OPR / MEDEZEGGENSCHAP

•	 Instemmingsrecht	en	medezeggenschap

•	 Ouders	en	personeelsleden



JEUGDHULP/GEMEENTE

Schoolbesturen: alle kinderen een passende onderwijsplek

Gemeenten: diverse vormen van jeugdhulp

Samen: besturen en gemeenten

Ondersteuning:	snel,	passend,	effectief,	kortdurend	 
en in samenhang

Voor	wie:	jongeren	met	extra	ondersteuningsbehoeften	 
en hun ouders

Waar: in de directe opgroei-omgeving

Bijdrage: gezond en veilig opgroeien  
en Passend Onderwijs



Bij benadering.

FINANCIËLE  
MIDDELEN  
2018-2019

doorbetalen spec.
schoolvoorziening

45% SBO/SO

lichte ondersteuningsmiddelen 
naar de besturen 21%

personeel werkzaam
voor het SWV 18%

EO+ middelen 8%

administratie/
beheer/huur 2,5%

innovatie 2%

directie en 
bestuur 2,5%

1% scholing en advies



Alle kinderen groeien gezond en veilig op  
en gaan succesvol naar school zodat zij zich 
maximaal	kunnen	ontplooien	tot	zelfstandige	

en	evenwichtige	burgers.



Route Ondersteuningsplan 2018 – 2022:
1. Voorlopige vaststelling door bestuur op 12 april 2018                          
2.	 Instemming	OPR	op	5	juni	2018
3. Overeenstemming in het OOGO met gemeente Apeldoorn  

op	7	juni	2018
4.	 Afstemming	SWV	Apeldoorn	VO	op	13	juni	2018
5.	 Definitieve	vaststelling	door	het	bestuur	op	14	juni	2018
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