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Het Steunpunt Passend Onderwijs: doelstelling

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) ondersteunt schoolbesturen, scholen
en samenwerkingsverbanden (swv’s) in het primair, voortgezet en
(voortgezet) speciaal onderwijs bij de vormgeving en de doorontwikkeling van
passend onderwijs op zowel school- als swv-niveau.
Dit alles met het doel om iedere leerling een zo passend en dekkend mogelijk
onderwijs(ondersteunings)aanbod te bieden.
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Kernfuncties: van het Steunpunt
• Kennisdeling
• Kennisontwikkeling
• Professionaliseren
• Advies en ondersteuning op actuele vraagstukken
• Antennefunctie
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Passend Onderwijs: doelstelling ( bij invoering in 2014)

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die
past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet
passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor
zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen
bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig
hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.
(bron : www.rijksoverheid.nl)
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Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

• alle kinderen een plek krijgen die past bij de
onderwijsondersteuningsbehoefte;
• een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
• een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding
nodig is;
• scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op
maat;
• de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn,
niet de beperkingen;
• kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen
passende plek is om onderwijs te volgen.
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Zorgplicht en samenwerken scholen in passend onderwijs

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden
hebben scholen een zorgplicht.
Scholen werken daarbij samen in een regio. Deze
samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat er een
passende plek is voor alle leerlingen in de regio.
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Basisondersteuning op gewone scholen

Alle samenwerkende gewone scholen in een regio
bieden dezelfde basisondersteuning.
In het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband staat wat onder de
basisondersteuning valt.
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Extra ondersteuning op gewone scholen

Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen
extra begeleiding aan leerlingen. De school geeft in het
schoolondersteuningsprofiel aan welke extra
begeleiding zij kan geven.
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Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met extra begeleiding

Voor alle leerlingen die naast basisondersteuning ook
extra ondersteuning krijgen, maakt de school een
ontwikkelingsperspectief ( OPP).
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Specialistisch onderwijs = TLV
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Taken samenwerkingsverbanden bij de start

• Zorgen voor dekkend netwerk onderwijs
• Afgeven toelaatbaarheidsverklaringen
• Afspraken maken over verdeling gelden
Schoolmodel – expertisemodel - hybridemodel
• Monitoren thuiszitters
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Ontwikkelingen rol samenwerkingsverbanden

Inhoudelijk:
• Stimuleren samenwerking tussen regulier en speciaal
onderwijs
• Actieve rol bij voorkomen thuiszitten
• Aandacht voor samenwerking onderwijs zorg (
gesprekspartner gemeentes)
Bedrijfsvoering
• Onafhankelijk toezicht
• Aandacht voor reserves
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Toekomst passend onderwijs? Evaluatie politiek zomer 2020

Inbreng raden:
• Geen grote stelselwijzigingen in de organisatie van passend
onderwijs;
• Nauwe betrokkenheid van ouders en leerlingen: partnerschap;
• Leraren ondersteunen bij uitvoeren van taak;
• Nauwe samenwerking met alle relevante partijen binnen en
buiten het onderwijs mogelijk maken (naar inclusiever onderwijs);
• Regionale verschillen, op basis van visie, zijn een logisch gevolg
van decentralisatie en moeten mogelijk
blijven.
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Meer informatie en contact

• Website en inschrijven nieuwsbrief: www.steunpuntpassendonderwijspovo.nl
• Activiteiten: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/agenda/
• Helpdesk: m.peters@poraad.nl ; tel: 06-13965059
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