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Passend onderwijs van start. 

Het is inmiddels enige tijd geleden dat u de 

laatste nieuwsbrief van het samenwerkings-

verband PO De Kempen  ( SWV PO) heeft 

ontvangen. De nieuwe Wet Passend Onderwijs 

is al vier maanden geleden gestart hetgeen 

belangrijke veranderingen met zich 

meebrengt, zoals: 

 De schoolbesturen hebben nu de 

zorgplicht. 

 De Commissie voor Toelaarbaaheids-

verklaringen  vervangt de Permanente 

Commissie Leerlingenzorg en de 

Commissie voor Indicatiestelling REC 3 

en 4. 

 De Samenwerkingsverbanden WSNS 

bestaan niet meer. 

 De LGF-financiering ( de rugzakjes) 

bestaat ook niet meer. Daarvoor in de 

plaats komen arrangementen die door 

het eigen SWV PO worden toegekend. 

 De samenwerkende schoolbesturen 

zijn nu zelf verantwoordelijk voor de 

bekostiging van alle ondersteuning  

die aan kinderen wordt gegeven op de 

eigen basisscholen, binnen het 

speciaal basisonderwijs en de SO-

scholen voor  kinderen die lichamelijk 

gehandicapt zijn, zeer moeilijk lerend 

of langdurig ziek en voor de kinderen 

met ernstige gedragsproblemen. 

 De schoolbesturen maken zelf beleid 

op het gebied van de ondersteuning 

aan leerlingen en stemmen dit af met 

de gemeenten. 

 De gemeenten zijn op hun beurt vanaf 

1 januari 2015 verantwoordelijk voor 

het beleid en de uitvoering van de 

jeugdzorg en zij stemmen dit af met 

de schoolbesturen. 

Op de werkvloer  zal de leerkracht niet 

gelijk zoveel merken van de invoering van 

passend onderwijs, ondanks de invoering 

van de zorgplicht. Deze zorgplicht wil  niet 

zeggen dat de school verplicht is om alle 

leerlingen te plaatsen die op school 

worden aangemeld. Wanneer een 

basisschool van mening is dat zij niet kan 

voldoen aan de ondersteuningsbehoefte 

van de leerling,  moet de school binnen 

het SWV PO op zoek gaan naar de plek 

waar die ondersteuning wel kan worden 

gerealiseerd. Dat kan zijn met extra 

ondersteuning van het SWV PO  op de 

eigen basisschool, op een andere basis-

school of in het speciaal (basis) onderwijs. 

Belangrijk is dat de school gaat voldoen 

aan de basisondersteuning zoals die 

binnen het SWV PO is afgesproken. Het 

begrip handelingsverlegenheid is voor het 

verkrijgen van een aanvullende bekos-

tiging in de vorm van een arrangement of 

voor een plaatsing in het speciaal (basis)-

onderwijs geen legitimatie meer. Alleen 

als de ondersteuningsbehoefte van de 

leerling groter is dan van de school kan 

worden verwacht binnen de 

basisondersteuning is de vraag om extra 

ondersteuning aan de orde.  Als de vraag 

van de leerling past binnen de 

basisondersteuning moet de basisschool 

er zelf voor zorgen dat die kwaliteit wordt 

gerealiseerd. 
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Directeur en management assistent. 

Met de start van passend onderwijs heeft 

het SWV PO een directeur benoemd. Klaas 

Koelewijn mag vanaf de eerste schooldag 

namens de schoolbesturen de dagelijkse 

leiding uitvoeren.  

“Mijn naam is Klaas Koelewijn. Vanaf 

augustus ben ik gestart als directeur van 

het samenwerkingsverband PO de 

Kempen. Ik ben getrouwd met Marije en 

woon samen met onze dochter Noor (6) al 

ruim 14 jaar in Maastricht. In mijn 

loopbaan heb ik me altijd bezig gehouden 

met organisatie, team en 

mensontwikkeling, een inspirerende 

bezigheid. Sinds 2011 ben ik actief in de 

onderwijssector. Als nevenactiviteit ben ik 

voorzitter van het bestuur van Vereniging 

Suringar. Deze Vereniging heeft als doel 

het in stand houden van twee basisscholen 

in Maastricht. Vanuit die hoedanigheid 

ben ik in aangeraakt door Passend 

Onderwijs. Ik zie ernaar uit om samen met 

alle onderwijsprofessionals die werkzaam 

zijn op de scholen binnen het 

Samenwerkingsverband vorm en inhoud te 

geven aan de ruim 17 duizend kinderen in 

de Kempen”. 

Bij zijn werkzaamheden wordt hij 

ondersteund door Janine van Os.  

”Mijn naam is Janine van Os. Vanaf 1 

november ben ik gestart als 

managementassistent bij het 

samenwerkingsverband. Ik ben 

woonachtig in Boxtel samen met mijn man 

Joseph en drie zonen Juul, Jelle en Joris. 

Voordat ik bij het samenwerkingsverband 

in dienst trad  heb ik ruim 10 jaar gewerkt 

bij REC Chiron als senior trajectbegeleider. 

Begeleiden van ouders en scholen bij 

aanvraag indicatie en vinden van een 

passende onderwijsplek waren o.a. mijn 

taken. Tevens heb ik met veel 

enthousiasme in diverse werkgroepen “op 

weg naar passend onderwijs” voor 

meerdere samenwerkingsverbanden 

geparticipeerd. Ik vind het van belang dat 

zoveel mogelijk middelen ten goede 

komen aan ondersteuning en zo min 

mogelijk aan overhead. Door jarenlange 

ervaring hoop ik een goede bijdrage te 

kunnen leveren om dit te verwezenlijken”. 

 

 

Het management van het SWV PO de 

Kempen is bereikbaar op: 

Adres: Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven 

Telefoonnummer: 040-78 78 853 

E-mail: info@podekempen.nl 

 

 

 

Zaken die bij het bestuur aan de orde zijn 

gekomen. 
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Tijdens de bestuursvergaderingen van 

mei, juli, september en november zijn de 

volgende zaken aan de orde gesteld. De 

zaken die voor de scholen belangrijk zijn 

volgen in het onderstaande. 

 Aan sluiting bij de Landelijke 

Geschillencommissie Passend 

Onderwijs. Hier kunnen ouders en 

scholen terecht als zij het niet 

eens zijn met b.v.  een besluit van 

de Commissie Toelaatbaarheids-

verklaringen ( CT). 

 Het aanvullen van de ontwikkel-

agenda van het SWV PO met de 

zaken die voortvloeien uit een 

analyse van het schoolondersteu-

ningsprofielen. 

 Het vaststellen van de begroting 

voor de OPR voor schooljaar 2014-

2015. 

 Het vaststellen van het beleid 

t.a.v. Toeleiding naar extra 

ondersteuning. De notitie is reeds 

verspreid naar de schoolbesturen. 

 De inrichting van sub-regionale 

commissies voor de 

toelaatbaarheidsverklaringen. 

 Het uitvoeren van een eerste 

betaling aan de schoolbesturen 

t.a.v. de uitvoering van de lichte 

ondersteuning. 

 Het uitvoeren van een 

inventarisatie naar de leerlingen 

die daadwerkelijk nog in het BAO 

en SBO verblijven met een 

doorlopende CVI-beschikking REC 

3 en 4, ten behoeve van de 

bekostiging van het schooldeel 

van de rugzak schooljaar 2014-

2015 zoals eerder door het 

bestuur is besloten. 

Komende zaken in het bestuur. 

Tijdens de vergadering van november 

is veel aandacht besteed aan zowel de 

toekomstige bestuurlijke inrichting als 

de meerjarenbegroting. Naar 

verwachting zullen  tijdens de 

bestuursvergadering van januari 

besluiten worden genomen ten 

aanzien van de toezichthoudende taak 

bij de bestuurlijke inrichting, de 

bemensing van het dagelijks bestuur, 

het toezichthoudend bestuur en het 

voorzitterschap van het bestuur, de 

meerjarenbegroting en de verdere 

inhoudelijke inrichting van het 

samenwerkingsverband. 

Inhoudelijke ontwikkelingen. 

Tijdens de afgelopen maanden 

hebben meerdere studiedagen plaats 

gevonden om het inhoudelijke beleid 

verder te ontwikkelen. Met vertegen-

woordigers namens de basisscholen, 

het speciaal basisonderwijs en het 

speciaal onderwijs is gewerkt aan de 

volgende inhouden: 

- Het inrichten van de werkzaam-

heden van de Commissie voor 

Toelaatbaarheidsverklaringen; 

- De toetsingscriteria die worden 

gehanteerd bij een aanvraag voor 

een toelaatbaarheidsverklaring  

( TLV)  of een arrangement; 

- Het groeidocument als basis van 

informatieoverdracht aan de CT; 

- De uitvoering van de zorgplicht; 

- De overgangssituatie van CVI- en 

PCL-beschikkingen naar TLV en de 

transitie van PCL naar CT. 

- Het inrichten van arrangementen 

ter vervanging van het voormalige 

beleid t.b.v. leerlingen met een 

SO-indicatie in de basisschool ( 

LGF- rugzakjes). 
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Naar verwachting zijn alle 

beleidsvoornemens in januari 

2015 zodanig geformuleerd dat 

het beleid direct kan worden 

gecommuniceerd naar de scholen 

en in gang kan worden gezet. 

 

Planning van bestuursvergaderingen 

schooljaar 2014-2015. 

Voor het lopende schooljaar zijn de 

volgende vergaderdata  gepland: 

Datum Locatie 

15-01-2015 Oirschot 

19-03-2015 Veldhoven 

21-05-2015 Eersel 

 

 

 


