Samenwerkingsverband
passend onderwijs

Twente Noord1

Meer informatie?
www.swv-twentenoord.nl

Vragen?
info@swv-twentenoord.nl

Wat is passend onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De basisscholen in
Twente Noord willen dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want dan
hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig
hebben kunnen ook bij passend onderwijs naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft bestaan. Het SWV2 heeft
meerdere scholen voor kinderen die deze speciale ondersteuning nodig hebben. Deze scholen zijn verspreid over
de regio Twente Noord. Vanaf augustus 2014 regelt het SWV de toelating tot deze scholen. Het SWV ondersteunt
ouders en scholen bij de overplaatsing van een kind naar het speciale onderwijs.
Wat verandert er?
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Scholen zullen straks elk kind een passende onderwijsplek moeten
bieden. Soms lukt dit op de school waar u uw kind aanmeldt. Dit kan als de extra ondersteuning in de gewone
school past. Lukt dit niet in de gewone basisschool dan helpt de school en het SWV met het zoeken van een
passende school voor uw kind. Soms is dat een andere basisschool, soms is onderwijs in een speciale
(basis)school nodig. Ouders worden nauw betrokken bij het vinden van de juiste school. In het SWV werken alle
scholen goed samen. Ouders hoeven geen ingewikkelde verwijzingsprocedure te doorlopen. Een trajectbegeleider
van het SWV helpt de ouders en school bij het regelen van de ondersteuning of de plaatsing op een speciale
school.
Binnen SWV Twente Noord zijn duidelijke afspraken gemaakt met de scholen hoe ouders betrokken worden bij het
vinden van de juiste ondersteuning van hun kinderen. Iedere school heeft een eigen Schoolondersteuningsteam.
Bij de besprekingen over leerlingen worden ouders als gesprekspartner uitdrukkelijk betrokken.
Wat gebeurt er met de rugzak?
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in
overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Ga met school in gesprek hoe de ondersteuning aan uw
kind geregeld kan worden. De school krijgt van het SWV rechtstreeks (beperkte) middelen om ondersteuning te
organiseren.
Ook kan door de school ondersteuning gevraagd worden aan het SWV. De huidige SWV-en kennen al diverse
vormen van ondersteuning. Deze blijven bestaan.
Scholen kunnen vanaf augustus 2014 deze ondersteuning direct vragen aan een speciaal expertise- en
dienstenteam. De school bespreekt met ouders en deskundigen hoe deze ondersteuning er uit kan zien. De
aanvraag wordt direct, op school, beoordeeld binnen het overleg van het Schoolondersteuningsteam.
Ook al verdwijnt dus het rugzakje, extra ondersteuning blijft mogelijk binnen SWV Twente Noord.
Wat is mogelijk binnen de basisscholen?
Alle scholen beschrijven welke mogelijkheden zij hebben om leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften
onderwijs te kunnen bieden. Dit doen zij in het Schoolondersteuningsprofiel. Scholen zijn nu al bezig dit profiel te
beschrijven. Straks schrijven scholen hierover in de schoolgids.
Binnen het SWV Twente Noord zijn afspraken gemaakt, welke ondersteuning alle basisscholen moeten bieden. Dit
is het basisprofiel.
Daarnaast kunnen scholen extra mogelijkheden bieden aan leerlingen met heel speciale ondersteuningsbehoeften.
De school kan hier eigen keuzes maken. Deze worden daarom ook beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel.
Het SWV heeft een overzicht van al deze profielen. Passend Onderwijs betekent niet dat alle kinderen naar de
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Alle basisscholen en scholen voor speciaal(basis) onderwijs in Twente Noord werken samen om leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften goed onderwijs te bieden.
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basisschool kunnen. Samen met ouders zal steeds bekeken worden of een leerling binnen het gewone
basisonderwijs de beste onderwijsplek heeft. Het Schoolondersteuningsprofiel geeft een idee van de
mogelijkheden en grenzen van de school.
Passend onderwijs is ook voor scholen nieuw. Scholen zijn al wel begonnen om passend onderwijs vorm te geven.
De komende jaren zullen ze daar verder aan werken.
Is er een plan voor passend onderwijs in Twente Noord?
De plannen van het SWV zijn goed uitgewerkt. Alle basisscholen in Twente Noord kennen deze plannen. Alle
schoolbesturen hebben er aan meegewerkt.
Ook hebben de gemeenten meegedacht bij het afstemmen met de doelen van het SWV. Leerkrachten en ouders
hebben inspraak gehad bij het bespreken van de uitwerking.
Is er in de toekomst voldoende ondersteuning mogelijk?
Het SWV krijgt geld voor de extra ondersteuning van de overheid. De hoogte van het budget wordt bepaald door
het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband.
Vanaf augustus 2016 krimpt het budget van het samenwerkingsverband. Het SWV Twente Noord heeft dus in de
toekomst te maken met een lager budget dan bij de start van passend onderwijs. Het SWV houdt hier in zijn
plannen rekening mee.
De samenwerkende besturen zullen de komende jaren met veel ambitie samen werken om voor alle leerlingen in
de regio Twente Noord een goed onderwijsaanbod te realiseren.

Mijn kind heeft misschien extra ondersteuning nodig. Wat te doen vanaf augustus 2014:
Als u uw kind voor het eerst aanmeldt bij een school?
 U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van keuze.
 U geeft de school de noodzakelijke informatie over uw kind.
 De school schat in of extra ondersteuning nodig is. De school is hier samen met u over in gesprek.
 Samen met ouders, deskundigen en school worden de mogelijkheden gewikt en gewogen.
 De school bekijkt of de noodzakelijke extra ondersteuning in de eigen school te regelen is3.
 Lukt dit niet dan zoekt de school in overleg met ouders naar een andere geschikte school.
 Om dit goed te bespreken en te organiseren, vraagt de school trajectbegeleiding aan bij het SWV. Ouders
kunnen ook zelf trajectbegeleiding bij het SWV aanvragen.
 De trajectbegeleider organiseert het overleg waarbij de ouders, de school en deskundigen aanwezig zijn.
 Uit dit overleg volgt een besluit over toelating tot de meest geschikte school. Soms is dit een andere
basisschool. Vaak een speciale (basis) school.
 De trajectbegeleiders ondersteunen ouders bij de keuze en kennismaking op de andere school.
Als uw kind al onderwijs volgt op een basisschool?
 De school of ouders constateren dat mogelijk extra ondersteuning nodig is.
 De school organiseert zorgoverleg met het schoolondersteuningsteam. Ouders worden hierbij uitgenodigd
en denken mee over oplossingen. Ook zijn de noodzakelijke deskundigen uitgenodigd.
 De school bekijkt of de noodzakelijke extra ondersteuning in de eigen school te regelen is.
 Lukt dit niet dan zoekt de school samen met ouders naar een andere geschikte school.
 Om dit goed te bespreken en te organiseren, vraagt de school trajectbegeleiding aan bij het SWV. Ouders
kunnen ook zelf trajectbegeleiding bij het SWV aanvragen.
 De trajectbegeleider organiseert het overleg waarbij de ouders, de school en deskundigen aanwezig zijn.
 Uit dit overleg volgt een besluit over toelating tot de meest geschikte school. Soms is dit een andere
basisschool. Vaak een speciale (basis) school.
 De trajectbegeleiders ondersteunen ouders bij de keuze van en kennismaking op de andere school.
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Indien u uw kind aanmeldt bij een school voor speciaal (basis)onderwijs, schakelt de school trajectbegeleiding in als plaatsing
op deze school nodig lijkt.

