Passend onderwijs
Met de Wet passend onderwijs wordt een nieuwe regeling ingevoerd voor de extra
ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en de financiering
daarvan. Scholen krijgen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd, de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De nieuwe samenwerkingsverbanden stellen
een ondersteuningsplan op waarin onder andere wordt vastgelegd hoe de middelen verdeeld
worden en wat de plaatsingscriteria zijn voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo)
en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so).
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Roosendaal: PO3002 Moerdijk,
Roosendaal e.o. Onder dit samenwerkingsverband vallen de volgende gemeenten:
Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Drimmelen (postcodes 4926 en 4927)
Uw kind aanmelden op school
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig
heeft. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind
tegemoet kan komen. Kan dat niet, dan zoekt de school – na overleg met u – een betere
plek. Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past.
Een school kiezen
U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw
huis ligt, die past bij uw geloofsovertuiging of een bepaald pedagogisch concept volgt. Of
misschien kiest u voor een school, omdat u denkt dat die school uw kind goede extra
ondersteuning kan bieden. Dit kan dan een gewone of speciale school zijn. Informatie over
de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel van de
school. Dit profiel kunt u opvragen bij de school van uw keuze.
Vanaf wanneer aanmelden bij primair en voortgezet onderwijs?
U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt.
Voor het aanmelden bij het voortgezet onderwijs kunt u het beste wachten totdat de
basisschool uw kind een schooladvies heeft gegeven. De scholen in het voortgezet
onderwijs moeten dat advies namelijk meewegen in hun besluit over toelating van leerlingen.
U meldt uw kind schriftelijk aan.
Uw kind aanmelden bij een school naar keuze
Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind – indien
mogelijk – minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of
10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Als u
uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. Meestal
kunt u uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Als u denkt dat uw kind
extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door.
Uw kind aanmelden bij meerdere scholen
U kunt uw kind bij meerdere scholen inschrijven, binnen en buiten de regio van het
samenwerkingsverband waar u woont. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier de
scholen te laten weten waar u uw kind hebt aangemeld. Zo kunnen de scholen de

aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. Sommige samenwerkingsverbanden hebben
een centraal aanmeldingspunt. U geeft dan aan welke school uw voorkeur heeft. In principe
onderzoekt de school van uw eerste voorkeur of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakte een handige
infographic voor ouders. De infographic biedt ouders informatie over wat er in het onderwijs
verandert, wat ze zelf kunnen doen en waar zij terecht kunnen voor meer informatie over de
veranderingen.
Informatiegids passend onderwijs
In de informatiegids passend onderwijs vindt u bruikbare informatie voor de zoektocht naar
passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra
ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis. De gids richt zich
vooral op het reguliere basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, omdat de komst van
passend onderwijs hier voor de grootste veranderingen zorgt. De informatiegids passend
onderwijs is een uitgave van het Steunpunt passend onderwijs, een samenwerking tussen
oudervereniging Balans, de CG-Raad en het Platform VG.
(Zie voor de infographic en de informatiegids: www.passendonderwijs.nl, vervolgens
‘Brochures en Handreikingen, ‘Informatie voor ouders’.)

