
De wet op Passend Onderwijs 
 
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Deze wet vervangt het 
systeem van  de leerling-gebonden financiering; beter bekend als de toewijzing van 
de rugzak. De kern van passend onderwijs is: 

“Maatwerk in het onderwijs voor elk kind met of zonder extra ondersteuning.” 
 
De belangrijkste veranderingen door de invoering van deze wet zijn: 

 Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat elk schoolbestuur de 
verantwoordelijkheid heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te 
bieden op de eigen school, of op een andere school in het regulier- of het 
speciaal onderwijs.  

 Samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van passend onderwijs. Schoolbesturen maken onderdeel uit van een 
Samenwerkingsverband. 

 Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken 
onderwijsondersteuning, die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. 

 
Op onderstaande websites vindt u uitgebreide informatie over de Wet passend 
onderwijs. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs 

http://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/  

 
 

Dynamiek scholengroep maakt deel uit van 
samenwerkingsverband: 

Passend Onderwijs Noord-Limburg. 
 

De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt 
gelijk met de grenzen van 8 gemeenten:  Mook en Middelaar,  
Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel. 
Ons samenwerkingsverband wil bereiken dat er in Noord-Limburg kwalitatief goed 
primair onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen. Extra ondersteuning, voor 
kinderen die dit nodig hebben, wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone 
basisschool. Scholen en leerkrachten ontwikkelen zich steeds verder om ook 
kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. 
Scholen kunnen hierbij een beroep doen op de expertise van het speciaal onderwijs. 
Voor een beperkte groep kinderen blijven speciale voorzieningen in de regio bestaan.  

 
Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. 

 

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben 
gemaakt. Dit plan kunt u lezen via de link:  

 

http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/ 

 

Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt 
vormgegeven: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
http://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/
http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/


 hoe en wanneer ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs 
wordt ingezet; 

 of er al of niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met 
eigen scholen of in combinatie met andere schoolbesturen.  

 

 
De werkwijze van Dynamiek Scholengroep  
 
Dynamiek Scholengroep streeft er naar om zoveel mogelijk kinderen passend 
onderwijs te bieden op de school in hun directe  omgeving. Dit gebeurt door te 
werken in drie clusters. Onze school maakt onderdeel uit van cluster Groen. De 
middelen voor de extra ondersteuning zijn toebedeeld aan de clusters. Op basis van 
deze gelden wordt aan elk cluster een ondersteuningsteam toegewezen. De clusters 
hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap t.a.v. de 
inzet van de ondersteuningsmiddelen en expertise. De totale ondersteuning staat 
onder leiding van een Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC-er) 

 
Het ondersteuningsteam van een cluster wordt gevormd door de BOC-er, de Intern 
Begeleiders van het cluster, orthopedagoog / GZ-psycholoog van BCO, de Ambulant 
Begeleiders uit de Regionale Expertise Centrums (REC’s 1, 2, 3 en 4) en de 
Ambulant begeleider van het SBO. Ook teamleden uit het cluster, die 
gespecialiseerd, zijn kunnen worden ingezet. Elk cluster kan een beroep doen op de 
gezinscoach en medewerkers uit de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg.  
 
Met  de inzet van de ondersteuningsteams bereiken we dat: 

 de ondersteuning snel bij de leraar en de leerling komt, met zo min mogelijk 
bureaucratie; 

 planmatig werken versterkt wordt volgens de werkwijze van HGPD: denken in 
mogelijkheden en oplossingen; 

 interventies direct uitvoerbaar zijn; 

 noodzakelijk onderzoek snel kan worden uitgevoerd; 

 de leerkracht in de groep deskundiger wordt. 
 

Bovenschools blijft het Ondersteuningsloket bestaan voor het multidisciplinair 
bespreken van  leerlingen waarbij: 

 het zinvol is dat er vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt wat 
“ondersteuning op maat” moet inhouden; 

 gedacht wordt aan een mogelijke plaatsing in het SBO of het SO; 

 alle betrokkenen die ondersteuning aan het kind en/of het gezin bieden samen 
aan tafel zitten en afspreken wie de regie neemt met als doel:  
 

“één kind (gezin,  één plan”. 
 

 
Passend onderwijs op de Twister   
 
Als uw kind een rugzakje had, dan komt dit per 01-08-2014 te 
vervallen. Natuurlijk blijven we wel verantwoordelijk voor het 
bieden van de ondersteuning die nodig is voor uw kind. 



Daarvoor doen we dan ook een beroep op de middelen van het 
samenwerkingsverband en gaan we gebruik maken van het ondersteuningsteam 
binnen ons cluster. Op onze school worden de volgende niveaus van ondersteuning 
gehanteerd: basisondersteuning, lichte ondersteuning en zware ondersteuning. Onze 
school  heeft twee intern begeleiders.  De IB-er coördineert de zorg binnen en buiten 
school. 
 
Basisondersteuning: 

 Niveau 1:groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht. 

 Niveau 2:handelingplan met ondersteuning van de IB-er. 
 
Basisondersteuning betekent dat wij op de Twister: 

 Ons richten op een vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en 
opvoedproblemen; 

 Hiervoor gebruik maken van het leerlingvolgsysteem; 

 Zorgen voor een veilig schoolklimaat; 

 Kiezen voor een aanpak die gericht is op sociale veiligheid en het voorkomen 
van gedragsproblemen; 

 Leerlingen met dyslexie specifieke ondersteuning bieden; 

 Een afgestemd aanbod bieden voor leerlingen met een meer of minder dan 
gemiddelde intelligentie; 

 Er voor zorgen dat ons gebouw toegankelijk is voor kinderen met een 
motorische handicap. 

 
Lichte ondersteuning: 

 Niveau 3: inzet van extra ondersteuningsmiddelen en expertise van het 
samenwerkingsverband op de eigen school of in combinatie met andere 
scholen.  

 Niveau 4:plaatsing SBO. 
 
Zware ondersteuning: 

 Niveau 5:plaatsing SO (speciaal onderwijs) 
 
 
Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3 

 

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijkheden niet in staat zijn 
op een verantwoorde manier passend onderwijs aan uw kind te bieden. Om voor 
deze extra ondersteuning in aanmerking te komen, zal in een interdisciplinair 
overleg (Ondersteuningsloket) en in afstemming met u, de noodzaak voor extra 
ondersteuning worden bepaald. De samenstelling van dit interdisciplinair overleg is 
flexibel. Denk hierbij  aan gespecialiseerde leraren, gedragswetenschappers, 
orthopedagogen, logopedist en ambulant begeleiders. Daarnaast kan gebruik 
gemaakt worden van specifieke ondersteuning gericht op het gezin. 
 
Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5 
 

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 
Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in 



samenspraak met de school. De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. 
Wettelijk is het verplicht om een orthopedagoog en een externe deskundige in het 
interdisciplinair overleg te betrekken. Een TLV wordt afgegeven als het 
basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra 
ondersteuning op niveau 3. Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de 
commissie anders heeft  bepaald, tijdelijk van aard.  

 
Ontwikkelingsperspectief OPP 
 
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar 
ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg 
met u een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het 
uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze. 
Het vaststellen van het OPP is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning 
vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Op onze school  betekent dit dus dat 
er een OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf 
zorgniveau 3 en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen op 
groep 7-niveau of lager.  

Het ontwikkelingsperspectief in het SBO 

Binnen 6 weken nadat uw kind is geplaatst, stelt onze school het 
ontwikkelingsperspectief voor uw kind vast. Daarvoor gebruiken we  medische 
gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde 
leerresultaten. We doen eventueel aanvullende observaties of onderzoek en kijken 
samen met u naar de thuissituatie. Als we voldoende informatie hebben, stellen we 
het ontwikkelingsperspectief voor uw kind op. Wij voeren hiervoor overleg met u. 

In het ontwikkelingsperspectief beschrijven we de doelen die uw kind zal kunnen 
halen. Het biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op 
de behoefte van uw kind. Het laat ons, uw kind en u, duidelijk zien waar we samen 
naar toe werken en aan welke instroomeisen uw kind moet voldoen om succesvol te 
zijn in het vervolgonderwijs. 

Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van uw kind steeds duidelijker 
worden. Daarom evalueren we elk jaar en stellen bij waar nodig. De school is verder 
verplicht om de voortgang van uw kind jaarlijks te registeren, zodat u goed kunt zien 
of uw kind zich volgens de verwachte lijn ontwikkelt. U wordt elk jaar geïnformeerd 
over de voortgang van uw kind.  

Schorsen en verwijderen 
 
Het College van Bestuur besluit over de schorsing en/of de verwijdering van een 
leerling. 
 
Schorsen 
Het College van Bestuur/schooldirectie kan met opgave van redenen een leerling 
voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt 
schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Het College van Bestuur stelt de inspectie 



van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave 
van redenen in kennis.  
 
Verwijdering 
Het kan zijn dat in de loop van het schooljaar blijkt dat de school niet langer de extra 
begeleiding kan of wil bieden die een leerling nodig heeft. Dynamiek Scholengroep 
kan besluiten om een leerling te verwijderen wegens onhandelbaar gedrag, 
wangedrag, of na een ernstig incident, terwijl de ouders het daar niet mee eens zijn. 
De verwijdering kan iedere leerling betreffen: zowel leerlingen met een extra 
ondersteunings-behoefte als leerlingen zonder. 
 
Voordat wordt besloten tot verwijdering is het  noodzakelijk dat: ( art. 40 lid 11 WPO) 
- er correspondentie is tussen school/ Dynamiek Scholengroep en ouders over 

het voornemen tot verwijdering. 
- de betrokken groepsleerkracht is gehoord door het bevoegd gezag.. 
- de ouders gehoord zijn voorafgaand aan voorgenomen besluit tot verwijdering. 
- er een  definitief besluit tot verwijdering wordt genomen. 

 - het Onderwijskundig rapport is opgesteld voor de ontvangende school.  
- Dynamiek Scholengroep ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school 

bereid is om de leerling  op te nemen. Dit kan ook een school voor SBO of 
(V)SO zijn.  

 
 
De juridische middelen die ouders ter beschikking staan om het 
(voorgenomen) besluit tot verwijdering aan te vechten 
 
- Binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij Dynamiek Scholengroep. 
- De Onderwijsconsulent inschakelen; zie  www.onderwijsconsulenten.nl 
- Een klacht indienen bij de Landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs; 

zie 
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-bezwaar 

toelating-en-verwijdering 
- Beroep instellen/ kort geding aanhangig maken bij de civiele rechter; zie 

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-beroep-op-

de-civiele-rechter 
 
Dit alles heeft geen schorsende werking. 
 
De Geschillencommissie passend onderwijs acht de volgende elementen van belang: 
 
- Er is een deugdelijk ontwikkelingsperspectief opgesteld; 
- Er is vervolgens onderzocht welke begeleiding- en 

ondersteuningsmogelijkheden voor de school resteerden; en 
- Dynamiek is erin geslaagd een andere school bereid te vinden de leerling op 

te nemen. 
 
Voor toelating tot het SO is, als aangegeven, een TLV vereist, art. 18a lid 6 sub c 
WPO.  
Dynamiek heeft aan de hierboven geschetste voorwaarden voor verwijdering 
voldaan, als de procedure voor het afgeven van de TLV correct is doorlopen.  

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-bezwaar%20toelating-en-verwijdering
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-bezwaar%20toelating-en-verwijdering
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-beroep-op-de-civiele-rechter
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-beroep-op-de-civiele-rechter


De procedure is door het SWVB vastgelegd.  
 


