
Hiermee opende Jan Aarts, voorzitter van het 

dagelijks bestuur, zijn toelichting op het onder-

steuningsplan van het PO tijdens het Op Over-

eenstemming Gericht Overleg met de elf ge-

meenten op 20 februari jl. Vol overgave heeft 

hij verslag gedaan van het proces dat de afge-

lopen drie jaar gelopen is om tijdig dit overleg 

te kunnen voeren.  

“Passend onderwijs begint niet op 1 augustus, 

het is al lang geleden begonnen”.  Onze leer-

krachten werken gedifferentieerd en hebben al 

oog voor de onderwijsbehoeften van een ie-

der”.  Loek Oomen nam hierna het stokje over 

en vulde aan met een uitleg over de hoofdlijnen 

van het beleid in het VO. Ook ging hij in op de 

wens van beide besturen om een doorlopende 

ondersteuningslijn PO-VO  te realiseren.   

In aanwezigheid van het dagelijks bestuur van 

de beide samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs, de wethouders en de ambtelijke 

werkgroep, riep hij de partijen op om met el-

kaar voortdurend in gesprek te blijven om beide 

transities (passend onderwijs en de jeugdhulp)  
goed te laten landen “in het veld”.  

     Passend Onderwijs  
NIEUWSBRIEF 

5e jaargang  mei 2014 

 

Regio Breda, Oosterhout, 
Etten-Leur  

voor PO, VO en REC 

Na een vragenronde  waarin verschillende wet-

houders gebruik maakten van de mogelijkheid 

om de vooraf geformuleerde gezamenlijke 

agendapunten nog wat aan te scherpen, bleek 

er in grote mate overeenstemming te zijn over 

de inhoud van de plannen van de samenwer-

kingsverbanden PO en VO 30-03. 

 

Vervolgens was het de beurt aan de gemeen-

ten om de schoolbestuurders te informeren 

over de stand van zaken met betrekking tot de 

transitie van de Jeugdhulp in de drie verschil-

lende regio’s waarmee de samenwerkingsver-

banden van doen hebben. Met deze twee be-

langrijke transities is tegelijkertijd de agenda 

voor het komende jaar bepaald. 

 

Partijen hebben met elkaar afgesproken om 

driemaal per jaar informeel de voortgang van 

de processen te bespreken in een overleg tus-

sen drie wethouders die de elf gemeenten ver-

tegenwoordigen en de twee voorzitters van het 

dagelijks bestuur van de samenwerkingsver-

banden. Over een jaar zal er dan weer een for-

meel OOGO zijn. 

Deze afspraken zijn bekrachtigd door het 

plaatsen van een handtekening (zie foto). 
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“ Plannen veranderen de wereld niet,  

  de mensen wél “ 

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. 



Op 10 maart jl. is in het Munnikenheide College 

in Etten-Leur een bijeenkomst gehouden voor 

schoolleiders en IB-ers. Ruim 200 bezoekers 

(zo’n 50 meer dan opgegeven waren!) geeft aan 

dat ‘passend onderwijs’ leeft op de scholen. Jan 

Aarts heeft de avond ingeleid met een korte pre-

sentatie van het proces dat geleid heeft tot de 

totstandkoming van het eerste ondersteunings-

plan van het regionale samenwerkingsverband. 

Daarnaast is hij kort ingegaan op de ambities van  

het samenwerkingsverband. Daarna hebben de 

aanwezigen twee deelsessies kunnen bijwonen.  

In totaal zijn vier verschillenden deelsessies geor-

ganiseerd, te weten:  
 

Sessie 1: Financiën 

Sessie 2: De toeleiding inhoudelijke 

Sessie 3: De organisatie van de toeleiding 

Sessie 4: De website van het samenwerkingsver-

band. 

 

Sessie 1 was voornamelijk informatief van aard. 

Er is uitgelegd hoe de bekostiging er in het nieu-

we samenwerkingsverband uit komt te zien. Spe-

cifiek is aandacht besteed aan twee besluiten die 

het bestuur heeft genomen om de continuïteit 

van de ondersteuning aan leerlingen te borgen. 

De middelen die behoren tot de lichte ondersteu-

ning worden voor het schooljaar 2014-2015 over-

gedragen aan de afzonderlijke schoolbesturen, 

die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor een 

effectieve en efficiënte besteding van die midde-

len. Tevens heeft het bestuur een besluit geno-

men over de continuering van het schooldeel van 

de huidige rugzakken op basis van een LGF-

beschikking.  

Ondanks het feit dat formeel de rugzakken per 01

-08-2014 vervallen wordt door het bestuur van 

het samenwerkingsverband de gelden die horen 
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Terugblik informatieavond schoolleiders en 

IB-ers  
bij het huidige schooldeel van die rugzakken 

ook in 2014-2015 overgedragen aan de scho-

len, uiteraard via het bevoegd gezag. 

 

In deelsessie 2 en 3 is gesproken over de toe-

leiding van leerlingen, zowel inhoudelijk als 

organisatorisch. In het ondersteuningsplan 

zijn in bijlage 9 en 10 de denkrichtingen opge-

nomen, welke de komende maanden moeten 

leiden tot concrete besluiten te nemen door 

het bestuur. Omdat omtrent het traject van 

toeleiding nog onvoldoende duidelijkheid is te 

bieden leidt dat bij veel scholen tot gevoelens 

van onzekerheid en vragen. Hoe gaat het in 

de toekomst met arrangementen. Op grond 

waarvan wordt bepaald of een leerling een 

toelaatbaarheidsverklaring krijgt? Wie komen 

er in de commissie die de toelaatbaarheids-

verklaringen gaat afgeven? Welke rol speelt 

straks het groeidocument? Allemaal heel legi-

tieme vragen die tijdens deze twee sessie zijn 

opgehaald en voor het dagelijks bestuur de 

aanleiding zijn om in versneld tempo te ko-

men met antwoorden waaraan bestuursbeslui-

ten ten grondslag liggen. 

 

Tijdens de bijeenkomsten van deelsessie 4 is 

aandacht geschonken aan de presentatie van 

de website www.rsvbreda.nl/po.  

http://www.rsvbreda.nl/po
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De aanwezigen hebben kennis genomen van 

de vele mogelijkheden die de website te bie-

den heeft. Ook zijn er door de deelnemers 

suggesties aangereikt om de website nog 

functioneler te maken. Zo is er aangegeven 

de huidige nieuwsbrieven te vervangen door 

een ‘laatste nieuws’ als item op de website. 

Tevens is het gewenst als de website ook een 

vraagbaak is voor personeelsleden. Het zou 

ook fijn zijn als er op de websites van de af-

zonderlijke scholen een link komt naar de 

website van het samenwerkingsverband. 

Kortom vele suggesties die op korte termijn 

op hun bruikbaarheid worden beoordeeld. 

  

De bijeenkomst voor 

schoolleiders en IB-ers 

was een erg massale 

bijeenkomst.  Gebleken 

is dat door het verschil-

lende verwachtingspa-

troon en door de (te) 

grote groepen er geen 

goede mogelijkheid was 

om te komen tot dia-

loog. 

Om die reden heeft het dagelijks bestuur be-

sloten om de in de vorige nieuwsbrief aange-

kondigde bijeenkomsten voor OP en OOP te 

nu niet te laten plaatsvinden. Er wordt ge-

zocht naar mogelijkheden op kleinere schaal. 

De werkgroep communicatie heeft een sa-

menvatting van het ondersteuningsplan ge-

maakt. Deze samenvatting is gepubliceerd op 

de website.  

 

Belangrijkste gedachte binnen Passend 

Onderwijs is: 

Van: wat heeft dit kind? Naar: wat heeft dit 

kind nodig ? 

Het volledige ondersteuningsplan of een sa-

menvatting daarvan is te downloaden van 

www.rsvbreda.nl/PO 

De Ondersteuningsplanraad heeft ingestemd 

met het Ondersteuningsplan voor het school-

jaar 2014-2015.  

In het schooljaar 2014-2015 zal het ondersteu-

ningsplan nog verder aangevuld worden en zal de 

OPR zich er opnieuw over buigen. De OPR maakt 

hierbij gebruik van de ruimte die er is om aanvul-

lingen te geven op de ontwikkelagenda van het 

samenwerkingsverband.  

De website www.rsvbreda.nl  is nu formeel on-

line. Bij het startscherm krijgt de bezoeker de 

keuze door te klikken naar het primair onderwijs 

en naar het voortgezet onderwijs. Beide site zijn 

o o k  a f z on d e r l i j k  b en a d e r b a a r  v i a 

www.rsvbreda.nl/po en www.rsvbreda.nl/vo. 

 

De tweets van het twitteraccount zijn terug te vin-

den via het vo-gedeelte. 

De tweets van RSVBredaeo betreffen steeds het 

laatste nieuws uit ‘onze’ samenwerkingsverbanden 

PO en VO, maar melden ook het verschijnen van 

nieuwe beleidsstukken die van belang zijn.  

 

Meldt u dus als volger aan om steeds van het laat-

ste nieuws verzekerd te zijn!  

Twitter:   @RSVBredaeo 

Deze nieuwsbrief is de laatste die ook op papier 

verzonden zal worden. Na deze brief zal de 

nieuwsbrief alleen nog digitaal verzonden worden. 

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, dan kunt 

u zich aanmelden via info@rsvbreda.nl of via de 

link op de website. 

 

 

 

Info-avonden OP/OOP vervallen 

Samenvatting ondersteuningsplan  

verschenen  

Website 

Instemming OPR met Ondersteunings-

plan schooljaar 2014-2015 

Aanmelden digitale nieuwsbrief 

http://www.rsvbreda.nl/PO
http://www.rsvbreda.nl
http://www.rsvbreda.nl/po
http://www.rsvbreda.nl/vo
mailto:info@rsvbreda.nl
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Fvrienden40plus.blogspot.com%2F2012%2F09%2Flet-op-let-op.html&ei=CmFCU_LoLImOOOCugPAH&usg=AFQjCNEmX9r_AKOq1PY0qmeL_vLER1irQg&bvm=bv.64125504
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Op 7, 15 en 23 april zijn er door het samenwer-

kingsverband informatieve bijeenkomsten geor-

ganiseerd voor de MR-en uit de regio. In twee 

uur tijd hebben Frank Hessels en /of Jacques 

van den Born met enthousiasme en soms een 

kwinkslag alles verteld  over de stand van za-

ken van Passend onderwijs in de regio Breda en 

omstreken.  

De opkomst was goed te noemen, elke avond 

gemiddeld zo’n 30 personen. Een groot deel 

van de mensen heeft  het ondersteuningsplan 

of de samenvatting daarvan al gelezen, waaruit 

weer blijkt dat mensen oprecht betrokken zijn. 

Tijdens de bijeenkomsten zijn  ook kritische 

vragen gesteld. 

 

Wat is er deze avonden allemaal aan de orde 

gekomen? 

 

 Terugblik op de verkiezingen van de on-

dersteuningsplanraad 

 De ondersteuningsplanraad, een lid van 

de OPR stelt zich voor.  

 Het ondersteuningsplan 

 waarom passend onderwijs ? 

 hoofdlijnen wetgeving 

 het proces in ons samenwerkings-

verband 

 enkele keuzen 

 

 

Op dinsdag 8 april verzamelden zich in het mul-

tifunctioneel centrum in Gilze zo’n 70 directeu-

ren en intern begeleiders van de WSNS Regio 

Land van Nassau om met elkaar te brainstor-

men over de invulling van Passend Onderwijs 

op de eigen school. De bijeenkomst van het sa-

menwerkingsverband Passend Onderwijs voor 

directeuren en intern begeleiders in Etten-Leur 

bleek te massaal om goed met elkaar in ge-

sprek te gaan en leverde daarom niet het ge-

wenste resultaat op.  

 

Tijdens deze bijeenkomst van WSNS is de  dis-

cussie en brainstorm goed op gang gekomen.  

Ook hier toonden de aanwezigen zich betrokken 

bij het onderwerp en waar in het verleden nog 

wel eens de voortgang stokte op kritische gelui-

den uit de zaal, was dit deze keer niet aan de 

orde. Jacques van den Born richtte zich in zijn 

presentatie vooral op de aanmelding van een 

leerling bij de school en de eventuele zorgplicht 

voor dit kind en de betekenis van de afspraken 

omtrent basisondersteuning. 

De groep ging aansluitend met elkaar in ge-

sprek over een fictieve casus van een kind die 

aangemeld werd met een ontwikkeling die niet 

helemaal volgens het boekje verliep. Wie zou 

dit kind zo aannemen? Wie gaat nader onder-

zoek doen en waarom? Hoe gaat zo’n procedu-

re in zijn werk? Welke school zou het beste 

passen bij dit kind (a.d.h.v. de schoolonder-

steuningsprofielen)? Welke rechten en plichten 

hebben de ouders? Hoe lopen wettelijke termij-

nen? 

Ook bogen de aanwezigen zich over de uitda-

gingen van Passend Onderwijs en dat wat nog 

nodig is om deze het hoofd te bieden. Kort ge-

zegd: Waar moeten wij met elkaar als eerste 

mee aan de slag? 

De praktische insteek van de bijeenkomst bleek 

de juiste. De opbrengst was goed te noemen en 

de aanwezigen gaven aan weer een stap verder 

gekomen te zijn in het proces.  
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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.OOKbrabant.nl en 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! 

Goede bijeenkomsten  

medezeggenschapsraden 
Directeuren en intern begeleiders samen in  

gesprek over de invulling van  

Passend Onderwijs 


