
Wat hoop je vandaag te weten te
komen?

Ga op je telefoon naar www.menti.com en vul de code in: 1234



Vandaag

• Kennismaken SPPOH

• Stellen van vragen



Passend onderwijs

• Regie bij de scholen met zorgplicht als onderdeel daarvan:

Het samenwerkingsverband ondersteunt en faciliteert:

• Verdelen financiële middelen

• Dekkend aanbod

• Besluitvorming toelaatbaarheid

• Advisering basis- en extra ondersteuning





Kennismaken

• Adviseurs passend onderwijs

• Manager team- en werkgebieden

• Directeur

• Orthopedagogen/beleidsmedewerker

• Bedrijfsvoering



Ondersteuningsplan 21-25

De context is van invloed op 
de leerling

Focus op het fundament 
van de school



Basisondersteuning, een overzicht 
de gereedschapskist



Extra ondersteuning

In het geval van extra ondersteuning hanteren we de volgende uitgangspunten:

• a) Het kind en zijn/haar onderwijsbehoeften staan centraal (de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht

• en ouders kunnen hierbij onderdeel zijn van het plan).

• b) We werken handelingsgericht op alle scholen, waarbij er van overzicht, naar inzicht en uitzicht wordt

• gewerkt.

• c) De basisschool heeft de regie en is verantwoordelijk voor het vormgeven van passend onderwijs en de

• inzet van extra ondersteuning, het samenwerkingsverband faciliteert.

• d) Ouder(s)/verzorger(s), leerling en professionals werken als partners samen bij het vormgeven van

• passende ondersteuning in een MDO.

• e) Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

• opgesteld.



Toelaatbaarheidsverklaring

Een leerling is toelaatbaar tot het SBO of SO als:

• a. De onderwijsbehoeften van de leerling de basisondersteuning van de huidige school overstijgen.

• b. De inzet van extra ondersteuning onvoldoende tegemoet kan komen aan de behoeften van de leerling,

• leerkracht of ouders.

• c. Bovenstaande is aangetoond aan de hand van documentatie.

• d. Over de onderwijsbehoeften van de leerling is gesproken in een multidisciplinair overleg met onder meer 
de

• school, ouders, adviseur passend onderwijs en de mogelijke s(b)o-school.

• e. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling is gekeken welk schoolprofiel het best passend is.

• Hierbij is het type school onderbouwd en is beschreven welke SBO- of SO-school het beste kan voldoen aan

• de behoeften van de leerling. Ook de duur van de TLV en, indien nodig, de bekostigingscategorie wordt door

• de betrokkenen onderbouwd.



De adviseur passend onderwijs

• Vier rollen:

• Inhoudelijk adviseur passend onderwijs

• Vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband

• Makelaar

• Critical Friend



Het MDO

1. Voorbereiding MDO

2. Start van het overleg

3. Overzicht: wat gaat goed en wat moet beter?

4. Inzicht: hoe is de situatie te begrijpen?

5. Uitzicht: zijn er al doelen en behoeften te formuleren?

6. Afronding MDO: afspraken en terugblik op het overleg.



Ouders

• Betrokkenheid als gelijkwaardige partners

• Samenwerking en instemmingsrecht handelingsdeel OPP

• Met elkaar arrangeren en maatwerk leveren 

• Inzage Ouderrol Onderwijs Transparant (1 loket PO) en AVG

• Ouder- en jeugdsteunpunt 



Vanuit onze missie in Haaglanden

“Samen voor passend onderwijs”

Samenwerken en ontwikkelen

• Hoe vergroot ik de kansen van een leerling 
op mijn eigen school?

• Hoe draag ik ertoe bij dat een kind in de 
eigen wijk naar school kan?

• Hoe zet ik een eerste stap naar inclusie?

• ‘Scenario’ komende jaren



En verder nog:

Themabijeenkomst OnderwijsTransparant
30 november 9-11u

Verbinden in Haaglanden scholingsaanbod

Werkgebieden en bijeenkomsten 

www.sppoh.nl



Komend schooljaar

• Presentatie jaarplan 
• Netwerkbijeenkomsten intern begeleiders
• Scholingsaanbod 
• Evaluatie en ontwikkelsessies
• Themabijeenkomsten

• www.sppoh.nl

http://www.sppoh.nl/



