
Het Bestuur van het nieuwe Samenwer-

kingsverband heeft op 6 febr. 2014 het 

eerste Ondersteuningsplan passend on-

derwijs 2014-2018 van de ‘stichting sa-

menwerkingsverband PO 30-03, Opti-

male Onderwijs Kans vastgesteld. Ook 

jouw bestuurder was erbij en stemde 

unaniem mee in. Voor Passend Onder-

wijs een historisch moment. 

 

Ik vind dit ondersteuningsplan een 

mooi resultaat van een proces waarin 

het vertrouwen moest ontstaan en 

groeien tussen besturen en samenwer-

kingsverbanden die eerder in deze sa-

menstelling niet samen hoefden te wer-

ken. Natuurlijk gaat passend onderwijs 

nu niet beginnen, het is allang begon-

nen. Alle schoolteams spannen zich al 

enkele jaren erg hard in om hun onder-

wijs te  laten passen bij elke leerling. 

Lesgeven op meerdere niveaus, groeps-

plannen, zorgadviesteams, leerlingbe-

spreking, ontwikkelingsperspectieven, 

schoolondersteuningsprofielen etc. 

 

In dit eerste ondersteuningsplan staat 

een groot aantal zaken waarover reeds 

besloten is, zoals de missie, visie, uit-

gangspunten, definitie van basisonder- 
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steuning en de functie van de school-

ondersteuningsprofielen.  
 

Een aantal andere thema’s, zoals bij-

voorbeeld de route naar en toewijzing 

van extra ondersteuning is in diverse 

gremia besproken en de denkrichting 

is geformuleerd, maar ze zijn nog on-

voldoende uitgediscussieerd om in de-

ze versie van het ondersteuningsplan 

als besluit opgenomen te worden. Zij 

zijn als werkdocument als bijlage toe-

gevoegd. Mede om die reden be-

schouwt het samenwerkingsverband 

het schooljaar 2014-2015 als uit-

werkingsjaar. Meer concreet houdt dit 

in dat na het eerste jaar van deze vier-

jarige planperiode het ondersteunings-

plan bijgesteld en aangevuld zal wor-

den. 

Graag bedank ik een ieder die de afge-

lopen periode heeft meegedacht en 

meegewerkt om dit ondersteunings-

plan te ontwikkelen.  Ik hoop dat alle 

besturen deze extra nieuwsbrief door-

sturen aan al hun medewerkers. Ik 

hoop ook dat iedereen er een paar uur 

voor uittrekt om op de website het On-

dersteuningsplan te lezen. 

                  Jan Aarts,  

voorzitter dagelijks bestuur  
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Het ondersteuningsplan  

Passend Onderwijs  

Redactie:  • Esther de Wit onderwijskundig beleidsadviseur Passend Onderwijs OOK  

                  • Jacques van den Born, directeur WSNS/adviseur Passend Onderwijs 

  • Marcel de Roij, coördinator WSNS  

  • Joan van den Heijkant, projectleider Passend Onderwijs RSV Breda e. o. 



 Er is een ‘dekkend netwerk van voor-

zieningen’, d.w.z. dat er voor alle 

leerlingen een passende plaats is. Er 

zijn scholen voor regulier en speciaal 

onderwijs; ook voor de so-clusters 1 

en 2 zijn er scholen. Er is geen nood-

zaak om voorzieningen/scholen te 

sluiten of juist nieuwe te openen. 

 Om die reden worden er geen wijzi-

gingen in de leerlingenstromen per 1-

8-2014 verwacht.  
 Het schooljaar 2014-2015 wordt be-

schouwd als een uitwerkingsjaar. Dit 
schooljaar zal gebruikt worden om 

verdere afspraken te maken over de 
inrichting van passend onderwijs in 

de regio. In het voorjaar van 2015 zal 
het ondersteuningsplan  worden bij-

gesteld. 
 In schooljaar 2014-2015 gaan de 

middelen voor lichte ondersteuning 
naar de scholen. Dat zijn de huidige 

‘WSNS-gelden’. Deze blijven dus be-
schikbaar voor de scholen. 

 Het bestuur heeft besloten het 

schooldeel van de rugzakken naar de 
scholen door te geven zoals in dit 

schooljaar. Het ambulante begelei-
dingsdeel van de rugzak gaat naar 

het SO.  

Alle ouders van de huidige leerlingen met 

een rugzakje zullen een brief ontvangen 
met daarin uitleg wat er gebeurt in 

schooljaar 2014-2015. Deze brief wordt 
verstuurd nadat de OPR heeft ingestemd 

met het ondersteuningsplan.  
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De contouren van  

passend onderwijs in de regio 
In deze brief staat vermeld dat het sa-

menwerkingsverband in 2014-2015 

eenzelfde bedrag aan de school ter be-

schikking stelt als nu in het schooldeel 

van de rugzak zit.  

De ambulant begeleider zal samen met 

de leerkracht en intern begeleider met 
de ouder in gesprek gaan over de on-

dersteuning die nodig is. 
Alle scholen ontvangen een kopie van 

de brief, samen met een toelichting, 

zodra de OPR heeft ingestemd met het 

ondersteuningsplan. Kort daarna wor-

den de brieven aan de ouders ver-

stuurd. 

Het vastleggen van afspraken met be-

trekking tot het gewenste handelings-

gericht werken, gebeurt in het zoge-

noemde ‘groeidocument’.   Dit  is een 

ontwikkeldocument dat in de komende 

jaren verder uitgewerkt wordt. 

  

Op 17 februari aanstaande houdt No-

ëlle Pameijer ’s middags een inleiding 

over handelingsgericht arrangeren.  

Tijdens deze bijeenkomst besteedt zij 

tevens aandacht aan het groeidocu-

ment en aan het werken met  ontwik-

kelingsperspectief-

plannen.  

 

Vele intern bege-

leiders, ambulant 

begeleiders, zorg-

coördinatoren en 

consulenten SBO 

hebben zich voor 

deze bijeenkomst 

ingeschreven.  

 

Informeren ouders van een 

kind met een rugzakje 
 

Groeidocument 
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Er is een groot aantal websites be-

schikbaar voor ouders en professio-
nals om informatie over passend on-

derwijs te vinden. Enkele daarvan op 
een rijtje: 

www.rsvbreda.nl; de website van de 
twee samenwerkingsverbanden (PO 

en VO) in onze regio 
 

 
 

www.passendonderwijs.nl: de website 

van OCenW 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl: 

met name bedoeld voor ouders 
www.medezeggenschap-

passendonderwijs.nl: website van het 
steunpunt medezeggenschap Hieron-

der vind je aparte “tabs” voor onze 
beider samenwerkingsverbanden 

www.steunpuntpassendonderwijs-

vo.nl: een overzichtelijk uitgewerkte 

tijdlijn 

*OP en OPP = onderwijzend- en onderwijson-

dersteunend personeel 

 

Scholen  en MR-en ontvangen via de 
besturen een uitnodiging voor de ove-

rige bijeenkomsten,  

In de vorige nieuwsbrief is reeds melding 

gemaakt van bijeenkomsten om schoollei-
ders, intern begeleiders, MR-en en onder-

wijzend- en onderwijsondersteunend per-
soneel te informeren over en te betrekken 

bij de stand van zaken. 
 

Op 10 maart is er, zoals aangekondigd in 
de nieuwsbrief van OOK, een bijeenkomst 

voor schoolleiders en intern begeleiders 
over de ontwikkelingen binnen Passend 

Onderwijs in het algemeen en in de regio 

Breda en omstreken in het bijzonder. De-
ze bijeenkomst zal plaats vinden in Etten-

Leur van 17.00 -19.00 uur. Er wordt ge-
zorgd voor een broodje. 

U ontvangt de definitieve uitnodiging in 

de week van 17 februari. 

 
Mocht u al willen aanmelden, dan kan dat 

via info@rsvbreda.nl onder vermelding 
van Schoolleidersbijeenkomst 10 maart 

2014.  

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 maart 2014. 
Hieronder treft u het schema van de ge-

plande bijeenkomsten aan. 

 

 

 

 

waarin de exacte locatie en aanmeldmo-

gelijkheden zijn opgenomen. 

Websites Bijeenkomsten Passend Onderwijs 

Dag en datum Tijd Doelgroep Locatie 

Maandag 10 maart 17.00 – 19.00 uur Schoolleiders en IB’ers Etten-Leur 

Maandag 7 april 20.00 – 22.00 uur MR Etten-Leur 

Dinsdag 15 april 20.00 – 22.00 uur MR Breda 

Woensdag 23 april 20.00 – 22.00 uur MR Oosterhout 

Dinsdag 8 april 20.00 – 22.00 uur OP en OOP* Breda 

Woensdag 16 april 20.00 – 22.00 uur OP en OOP Oosterhout 

Donderdag 24 april 20.00 – 22.00 uur OP en OOP Etten-Leur 

http://www.rsvbreda.nl
http://www.passendonderwijs.nl
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
http://www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl
http://www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl
mailto:info@rsvbreda.nl
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Deze nieuwsbrief wordt regelmatig in hardcopy verzonden aan alle schoolbesturen en scholen in de regio. Elke editie is te lezen en 
te downloaden op: www.rsvbreda.nl 

De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde artikelen niet te plaatsen, in te korten of aan te passen. Kopij en reacties 
kunt u sturen naar: marcel@swez.nl Heeft u een vraag over Passend Onderwijs?  Mail naar het redactieadres. Wij beantwoorden die 
graag! 

De Ondersteuningsplanraad (OPR) 

    De samenstelling van de ondersteuningsplanraad: 
              

 

 Geleding Ouders:    

1 Marleen Baeten 5103 EP Dongen OBS De Noorderpoort 

2 Ronald Theuns 4871 LT Etten-Leur De Hofstee/het Kompas 

3 Femke van Roozendaal 5122 CP Rijen Gerardus Majella Hulten 

4 Esther Bliek 4904 ZK Oosterhout KBS De Westhoek 

5 Peter van der Linden 5103 JC Dongen KBS De Noorderpoort 

6 July L´Ortye 4854 MV Bavel OBS De Toermalijn 

Het samenwerkingsverbanden heeft  een ondersteuningsplanraad ingericht. Via 

digitale verkiezingen konden MR-leden hun stem uitbrengen op de kandidaten. 
Ouders, personeelsleden konden zich in de maand november kandidaat stellen. 

De uitslag en daarmee de samenstelling van deze OPR is vastgesteld op 22 janu-
ari 2014. 

De leden van de OPR hebben daarin zitting zonder last of ruggespraak, dat wil 
zeggen dat zij niet een bepaalde school of bestuur vertegenwoordigen, maar ge-

heel zelfstandig kunnen besluiten. 
De OPR heeft als belangrijkste taak het instemmen met het ondersteuningsplan. 

De eerste vergaderingen met de OPR is gepland op 27 februari. 

 Geleding Personeel    

1 Ben Kusters 4834 CD Breda Flexinos 

2 Martijn Louwerens 4902 NC Oosterhout BS de Stuifhoek 

3 Jack Tijs 4741 RN Hoeven SO De Singel 

4 Babette Rademakers 4823 AG Breda NBS Boeimeer/DirkvVeen 

5 Mona Boelhouwers 4706 MG Roosendaal BS De Wilsdonck 

6 Marieke Muijs 4726 BX Heerle Mytylschool de Schalm 

 

Wij verzoeken nadrukkelijk alle schoolleiders om deze nieuwsbrief digitaal te verspreiden onder alle 

personeelsleden en leden van de MR-en !! 


