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Inleiding 

In deze nieuwsbrief komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 

1. Afwijken van de onderwijstijd 
2. Procedure bij niet komen tot 

overeenstemming verwijzing leerling 
3. Dag van de verantwoording 
4. Bezoek minister Slob 
5. Aansluiting jeugdhulp & onderwijs 
6. Save the date 
7. Vrijstelling leerplicht 
8. Netwerkbijeenkomst 28 mei a.s. 
9. Vacatures Ondersteuningsplanraad  
10. Belangrijke datums 

 

1. Afwijken van onderwijstijd 

Het is per 1 augustus 2018 ook mogelijk om 
meer maatwerk in onderwijstijd te bieden 
aan leerlingen die tijdelijk gedeeltelijk of geen 
onderwijs kunnen volgen op reguliere 
basisscholen. Het gaat om leerlingen die 
vanwege lichamelijke of psychische redenen 
niet de hele dag onderwijs kunnen volgen. Dat 
staat in de variawet passend onderwijs, zie 
staatcourant nr. 42600. 

Binnen het samenwerkingsverband hebben 
we een proces vastgesteld dat helpt hoe dan 
te handelen. Doel is altijd om de leerling terug 
te begeleiden naar het volgen van volledig 
onderwijs. Er wordt om dit doel te bereiken 
gezamenlijk met ouders, school en jeugdhulp 
gezocht naar een passend traject. 

Het proces is te vinden op onze webpagina bij 
‘downloads & formulieren’, maar ook via deze 
link: proces afwijken onderwijstijd. 

 

2. Procedure bij het niet komen tot 
overeenstemming verwijzing leerling 

Om een aanvraag voor een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal 
(basis)onderwijs in te kunnen dienen bij het 
samenwerkingsverband is naast een 
groeidocument, een gedegen 
ontwikkelingsperspectief en twee verklaringen 
van deskundigen, overeenstemming nodig 
tussen ouder(s)/verzorger(s), de aanvragende 
school en de S(B)O waartoe wordt verwezen.   

In uitzonderlijke gevallen komen deze drie 
partijen zelfs na bemiddeling niet tot 
overeenstemming. Formeel gezien kan er dan 
volgens de procedure die geldend is binnen 
ons samenwerkingsverband geen 
toelaatbaarheidsverklaring afgegeven worden. 
Er ontstaat daardoor een patstelling. De 
school kan de ondersteuning die de leerling 
nodig heeft niet (meer) bieden maar kan niet 
overgaan tot verwijzing. De procedure 
toeleiding extra ondersteuning PO De Kempen 
is daarom aangevuld met een clausule als er 
niet tot overeenstemming kan worden 
gekomen (pagina 6). 

De procedure is te vinden op de webpagina 
‘downloads & formulieren’ op onze website 
en via deze link: Proces toeleiding tot extra 
ondersteuning. 

 

 

 

 

TIP: 
Bezoek voor meer informatie over 
passend onderwijs binnen regio de 

Kempen: www.podekempen.nl 
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3. Dag van de verantwoording 

De zes schoolbesturen die jaarlijks middelen 
passend onderwijs ontvangen (SKOzoK, 
Veldvest, KempenKind, RBOB, Skobos en de 
Meent) hebben op 29 november 2018 met 
elkaar in dialoog gesprekken gevoerd over hun 
inzet van de passend onderwijsmiddelen. De 
SO-schoolbestuurders (Zuiderbos, PWA, 
Berkenschutse, SSOE, Onderwijscentrum 
Leijpark en Groote Aard) hebben later op de 
dag een presentatie gegeven en daarmee een 
verantwoording over de eigen ontwikkeling als 
gevolg van een onderdeel zijn van het SWV PO 
De Kempen. Aan het eind van de dag is er een 
dialoog gevoerd over passend onderwijs. 

De dag stond in het teken van verantwoorden 
aan elkaar, leren van, met en aan elkaar en 
agendasetting voor de komende periode. 

De volgende vier onderwerpen die aan het 
eind van de dag naar voren zijn gekomen 
worden op termijn geagendeerd binnen de 
inhoudelijke-bestuursvergaderingen: 

1. Delen van goede praktijken tussen 
scholen en schoolbesturen onderling.  

2. Delen van kwaliteit van ons onderwijs 
op bestuursniveau.  

3. Financiële verantwoording op 
schoolorganisatieniveau.  

4. Monitoren op SWV-niveau op de 
doelen die boven bestuurlijk zijn 
gesteld.  
 
 

4. Bezoek minister Slob 

Op 13 maart zou minister Slob een bezoek 
komen brengen aan de 
samenwerkingsverbanden van De Kempen, 
Eindhoven en Helmond. Helaas was de 
minister op 13 maart verhinderd en is het 
bezoek uitgesteld. Minister Slob is nu van plan 
om de samenwerkingsverbanden 13 mei te 
bezoeken. 

 

De dag moet de volgende dingen opleveren: 
• Praktische verbeteracties op basis van de 

ervaringen die mensen die dagelijks te 
maken hebben met passend onderwijs 
hebben gedeeld. 

• Deze verbeteracties komen op de agenda 
van bestuurders en beslissers. 

• De minister hoort en ziet wat er speelt - 
Welke dilemma's zijn er? Welke bijdrage 
kan hij leveren? 

 
Voorafgaand aan het bezoek van de minister 
hebben we zoveel mogelijk betrokkenen bij 
het (passend) onderwijs gevraagd om hun 
ervaringen over de dagelijkse praktijk te 
delen. Dat gebeurt via een online vertelpunt 
(www.vertelpunt.nl/ocw). Inmiddels zijn 
landelijk 4500 ervaringen gedeeld. Zo gaat het 
gesprek ook echt over wat er speelt op het 
gebied van passend onderwijs. 
Vanuit het samenwerkingsverband zal een 
afvaardiging uit allerlei geledingen 
deelnemen. 

5. Aansluiting jeugdhulp en onderwijs 

Eén keer per jaar wordt door het 
samenwerkingsverband een centrale 
bijeenkomst georganiseerd in het kader van 
de aansluiting jeugdhulp & onderwijs. Op 13 
december 2018 zijn ongeveer 150 mensen uit 
alle sub-regio’s binnen de Kempen 
bijeengekomen in het huis van Waalre om 
deze heidag bij te wonen. Het thema was dit 
keer “bouwen aan vertrouwen”.  

Iedereen wordt welkom geheten door de 
wethouder van Waalre, Lianne Smit. Klaas 
Koelewijn, directeur van het 
samenwerkingsverband legt het organisme 
samenwerking jeugdhulp & onderwijs uit; op 
uitvoerend, coördinerend en bestuurlijk 
niveau wordt in samenhang samen gewerkt 
aan de ambitie kinderen en ouders passende 
ondersteuning te geven. Daarna geeft hij de 
stand van zaken omtrent aansluiting 
jeugdhulp & onderwijs weer. 
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Figuur 1: Organisme jeugdhulp & onderwijs 

Daan de Kort, wethouder onderwijs van 
Veldhoven maakt door een persoonlijk verhaal 
het belang van samenwerking tussen 
jeugdhulp en onderwijs aannemelijk. Het feit 
dat hij als puber de regie van o.a. het fietsen 
over moest geven aan een vriend om zo op de 
tandem naar de middelbare school te gaan, is 
een mooie overstap naar het actieve 
tussendeel van deze dag: medewerkers van 
jeugdhulp zijn samen met medewerkers van 
onderwijs op de tandem gestapt. Een echte 
durfal heeft geblinddoekt achter op de 
tandem gezeten. 

Na een goed verzorgde lunch zijn alle 
aanwezigen in sub-regio’s uiteengegaan om 
de samenwerking in hun gebied verder vorm 
te geven. 

We kunnen met z’n allen terugkijken op een 
nuttige dag.  

Figuur 2: 10 gemeenten & 11 schoolbesturen 

6. Save the date 

Op 28 november 2019 zal er wederom een 
heidag georganiseerd worden om de 
aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs 
verder te optimaliseren. Hou deze datum van 
9.45 uur – 16.30 uur alvast vrij in de agenda! 

 

7. Vrijstelling leerplicht 

Vanuit de leerplichtwet is het mogelijk om als 
ouder(s) voor een kind een vrijstelling aan te 
vragen op medische en psychische gronden 
(vrijstelling 5 onder a). Het kind heeft bij 
toekenning van deze vrijstelling geen 
inschrijvingsplicht meer binnen het onderwijs 
zolang de vrijstelling is afgegeven. Het streven 
is om zo min mogelijk vrijstellingen 5 onder a 
af te geven omdat immers ieder kind recht op 
onderwijs heeft. Met de komst van passend 
onderwijs, transitie jeugd en onlangs de in 
werking getreden Variawet zijn er meer 
mogelijkheden om kinderen op maat geheel of 
gedeeltelijk onderwijs te laten volgen. Daarom 
is het van belang om het onderwijs te 
betrekken bij de totstandkoming van 
vrijstellingen 5 onder a. De focus komt dan 
ook te liggen op wat een kind wél kan. 

Om onderwijs structureler te betrekken is de 
volgende werkwijze “ouders vragen een 
vrijstelling op medische/psychische gronden 
aan (5 onder a)” toegevoegd aan het 
werkproces melden Passend Traject Overleg 
(pagina 4). Het werkproces is te vinden op de 
webpagina ‘downloads & formulieren’ op 
onze website en via deze link: werkproces 
melden Passend Traject Overleg 

 

Organisme samenwerking jeugd & onderwijs
Op uitvoerend, coördinerend en bestuurlijk niveau wordt in samenhang samen gewerkt 
aan de ambitie kinderen en ouders passende ondersteuning te geven daar waar mogelijk.  
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8. Netwerkbijeenkomst 28 mei a.s. 

Op 28 mei a.s. van 9.00 tot 13.30 uur wordt 
door het samenwerkingsverband weer een 
netwerkbijeenkomst georganiseerd op MFA 
Midden, Sterrenlaan 5 te Veldhoven.  

De thema’s van deze dag zijn het 
schoolondersteuningsplan en het 
terugdringen van de administratieve druk. 
Netwerkbijeenkomsten zijn voor iedereen 
toegankelijk. Heb je interesse in het bijwonen 
van deze netwerkbijeenkomst meld je dan aan 
via je bestuurder. 

 

9. Vacatures Ondersteuningsplanraad 

De ondersteuningsplanraad (OPR) van het 
samenwerkingsverband heeft de laatste tijd 
aardig wat nieuwe leden mogen begroeten. 
Toch zijn er nog wat vacatures. Er worden nog 
mensen gezocht voor de oudergeleding van 
RBOB De Kempen en KempenKind. Het zou fijn 
zijn als we weer een voltallige OPR zouden 
hebben! De OPR vergadert zo’n vijf keer per 
jaar en bespreek alle belangrijke onderwerpen 
van het samenwerkingsverband. In een aantal 
zaken heeft de OPR advies- en/of 
instemmingsrecht, net als een MR. 

Aanmelden en vragen stellen kan via 
opr@podekempen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Belangrijke datums 

26 maart 2019: Netwerkbijeenkomst 
Passend Onderwijs 
11 april 2019: Dagelijks Bestuur 
vergadering 
23 mei 2019: Dagelijks Bestuur vergadering 
26 mei2019: OOGO SWV PO De Kempen 
28 mei 2019: Netwerkbijeenkomst Passend 
Onderwijs 
6 juni 2019: Bestuursvergadering 
13 juni 2019: Dagelijks Bestuur vergadering 
27 juni 2019: Bestuursvergadering  
2 juli 2019: Dagelijks Bestuur vergadering 

 


