7. PASSEND ONDERWIJS EN SWV DE WEST-FRIESE KNOOP
Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het doel van deze wetswijziging
is om ieder kind onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen en
zo thuisnabij mogelijk is. Onder passend onderwijs wordt verstaan dat elk kind het
onderwijs krijgt, dat zoveel mogelijk op de leerling is aangepast. Dat hoeft echter niet
binnen het reguliere onderwijs te zijn. Soms kan een plaats op het SBO of SO geschikter zijn
om passend onderwijs te krijgen.
Alle scholen voor primair onderwijs in de regio West Friesland, inclusief de scholen voor
speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, zijn verenigd in samenwerkingsverband De
West-Friese Knoop. Dit samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het organiseren
en aanbieden van passend en thuisnabij onderwijs.
Zorgplicht
Vanaf de wetswijziging in augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent
dat de school waar een kind wordt aangemeld de best passende onderwijsplek voor dit kind
moet vinden als zij die zelf niet kan bieden. Dit gaat in overleg met de ouders. De school
houdt rekening met de onderwijsbehoeftes en mogelijkheden van het kind, maar ook met
de bredere situatie rondom het kind en het gezin. Zo hoeven ouders van kinderen met een
ondersteuningsbehoefte deze moeilijke beslissing niet alleen te maken.
U vindt de aanmeldingsprocedure en het stroomschema op de website van De Westfriese
Knoop.
Schoolondersteuningsplan
Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor
scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen
die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het
online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit
Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en
Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige
informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op School geeft inzicht in de
ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om
ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in
een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin
wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school.
Hoe de feitelijke ondersteuning op De Ark plaatsvindt, leest u in het Ondersteuningsplan
van De Ark (zie website).

Ondersteuningsvoorzieningen voor leerlingen die belemmerd worden door
hoogbegaafdheid
Voor hoogbegaafde leerlingen met intensieve ondersteuningsbehoeften waarin binnen de
basis- en extra ondersteuning op de eigen basisschool onvoldoende kan worden voorzien,
startte De Westfriese Knoop in schooljaar 2018-2019 vier ondersteuningsvoorzieningen
waar groepen van maximaal 16 leerlingen één dag per week begeleiding ontvangen bij het
werken aan doelstellingen op het gebied van leren leren, zelfverantwoordelijk leren, en het
ontwikkelen van denk- en levensvaardigheden (denk aan: creatief en kritisch denken,
ontwikkelen zelfinzicht, doorzettingsvermogen, samen leren).
Wanneer komen leerlingen in aanmerking voor deelname aan deze
ondersteuningsvoorziening?
1) Leerlingen komen in aanmerking voor deelname aan een ondersteuningsvoorziening
wanneer in het ondersteuningsteam (OT) van de school is vastgesteld dat de leerling
over een hoogbegaafde aanleg beschikt (criterium 1);
2) en er sprake is van aan de begaafdheid te relateren problematiek (criterium 2), zoals
bijvoorbeeld langdurig onderpresteren, problemen met de zelfstandigheid en
taakaanpak als gevolg van zwakker ontwikkelde leer- en werkstrategieën of
hardnekkige faalangst, te veel of te weinig aangepast gedrag;
3) de hardnekkigheid van de problematiek en handelingsverlegenheid van de school
blijkt uit informatie over de inspanningen van de school (en ouders) om aan de
specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling tegemoet te
komen en de effecten van deze inspanningen (criterium 3).
De 4 ondersteuningsvoorzieningen liggen verspreid in de regio van De Westfriese Knoop. Zij
zijn ondergebracht binnen een basisschool, maar functioneren als zelfstandige voorziening
van het samenwerkingsverband. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het
vervoer van hun kind naar en van de ondersteuningsvoorzieningen.
Meer informatie over het beleid en de ondersteuningsvoorzieningen voor hoogbegaafde
leerlingen in samenwerkingsverband De Westfriese Knoop, is te vinden op de website van
de Westfriese Knoop.
Knooppunten
Om zo veel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te kunnen bieden werken de scholen
die bij elkaar in de omgeving staan met elkaar samen in een zogeheten knooppunt. De
scholen delen expertise met elkaar en zetten waar mogelijk gezamenlijke professionalisering
op. Zij kunnen voor leerlingen met dezelfde ondersteuningsvraag samen de ondersteuning
organiseren. Het kan ook voorkomen dat een ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de

huidige school overtreft, maar dat de ondersteuning wel gegeven kan worden op een
andere school in de buurt.
De ouders als partner
De ouders van een leerling zijn gelijkwaardige partners bij het maken van keuzes in het
onderwijsaanbod en de ondersteuning. Zij worden dan ook bij elke stap in het proces
betrokken. Dit geldt niet alleen voor de schoolkeuze, maar ook voor de inhoud van de
ondersteuning. De ouders zijn immers ervaringsdeskundige. Zij zijn daarom vaste partner in
het ondersteuningsteam.
Door al vroeg met de ouders samen te werken ontstaat een compleet beeld van de
mogelijkheden en behoeftes van de leerling. In het belang van hun kind wordt aan ouders
gevraagd om alle relevante informatie te delen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie
van medisch- of gedragsspecialisten.
Trajectbegeleiders
In het samenwerkingsverband is een ondersteuningsstructuur afgesproken. De stappen van
de ondersteuningsstructuur kunt u lezen in het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband. Dit is te vinden op de website van de West Friese Knoop onder het
kopje “documenten”. Wanneer de school te maken krijgt met een ondersteuningsvraag van
een leerling die meer vraagt dan de basisondersteuning, zal de school het
ondersteuningsteam inschakelen. De trajectbegeleider kan zo nodig ook betrokken worden.
De trajectbegeleiders zijn in dienst van het samenwerkingsverband. Zij ondersteunen school
en ouders bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor passende ondersteuning. De
trajectbegeleider coördineert ook een eventuele plaatsing naar het speciaal
(basis)onderwijs.
Vragen en informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind? Op de
website van samenwerkingsverband De West-Friese Knoop vindt u informatie, links en het
volledige ondersteuningsplan: www.dewestfrieseknoop.nl Daarnaast heeft het
samenwerkingsverband een speciaal informatiepunt voor ouders. Van maandag tot en met
woensdag is dit informatiepunt telefonisch te bereiken. U kunt hier terecht met al uw
passend onderwijsvragen.

