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Perspectief op onderwijs  
  
Een belangrijk doel van passend onderwijs is het 
voorkomen van thuiszitten en ervoor zorgen dat 
er voor alle jongeren zoveel mogelijk perspectief is 
op school. In de verbeteraanpak passend onder-
wijs van de regering is daar veel aandacht voor. Zo 
is minister Slob van plan om ‘leerrecht’ in de wet 
te verankeren en strakker te handhaven op de 
zorgplicht van scholen. Ook worden gemeenten en 
samenwerkingsverbanden verplicht om een geza-
menlijke ‘doorbraakaanpak’ vast te stellen, voor 
situaties waarin het niet lukt om tot een gezamen-
lijk onderwijs-zorgaanbod te komen. Hieronder 
een schets van enkele concrete ontwikkelingen op 
dit terrein.   
  
Wijziging leerplichtwet ten aanzien van 
vrijstellingen  
Onlangs is een voorgenomen wijziging op de 
leerplichtwet ter internetconsultatie voorgelegd. 
Leerplicht kan vrijstellingen afgeven op verzoek 
van ouders en na afgifte van een verklaring door 
een arts. De wet wordt zo gewijzigd dat in het 
vervolg de arts ook een advies van een onder-
wijsdeskundige van het samenwerkingsver-
band moet betrekken in zijn of haar verkla-
ring. Doel hiervan is dat het perspectief op het 
kunnen volgen van onderwijs nadrukkelijker in 
beeld komt. Een andere wijziging betreft de vari-
atie in de duur van de vrijstelling.    
  
Procesbeschrijving samenwerking   
onderwijs - dagbesteding  
De voorgenomen wetswijziging sluit aan bij de 
doelen van de gezamenlijke ontwikkelagenda 
passend onderwijs en zorg voor 
jeugd regio Noord- en Midden Drenthe, om 
zoveel mogelijk kinderen aan onderwijs te laten 
deelnemen. Een werkgroep bestaande uit 
beleidsmedewerkers onderwijs van de 
gemeente, leerplicht en enkele regievoerders 
zorgplicht uit onderwijs, heeft een proces-
schema opgesteld voor het uitzetten van  

 
 
trajecten voor kinderen die (tijdelijk) niet of 
gedeeltelijk aan onderwijs kunnen deelnemen 
en om deze reden zijn aangewezen op een vorm 
van dagbesteding (jeugdhulp). De gemeenten 
kunnen hiervoor jeugdhulp indiceren (product 
M2), gericht op ontwikkeling en terugkeer naar 
onderwijs. Om de focus van alle partijen op het 
doel ‘terugkeer naar school’ te houden, is het 
belangrijk om te weten wat een ieder kan 
bieden, wie wanneer aan zet is en hoe 
afstemming vorm krijgt.   
Begin 2021 vindt een digitale kick-off 
bijeenkomst plaats, waarin de werkwijze wordt 
toegelicht. Deze bijeenkomst is het startsein is 
voor het werken volgens de werkafspraken.    

  
Training Lansbrekers, onderwijs zonder   
thuiszitters  
In november is de derde trainingsronde 
Lansbrekers door 18 deelnemers succes-
vol afgerond. En nu alweer staan de plannen 
voor een vierde ronde in de steigers. Deze ronde 
gaat in september 2021 van start. Nadere infor-
matie over de data en de wijze van aanmelden, 
volgt in het voorjaar.  
In 2021 zijn er ook weer ‘terugkomdagen Lans-
brekers’, voor collega’s die eerder de training 
hebben gevolgd. 
  
Regievoerders zorgplicht, belangrijk in de 
aanpak thuiszitters 

Binnen het samenwerkingsverband hebben de 
regievoerders zorgplicht een sleutelpositie als 
het gaat om het bewaken van een goede uitvoe-
ring van de zorgplicht van scholen en het vlot-
trekken van situaties waarin kinderen thuiszitten 
of waarin dit dreigt. De regievoerder is aan-
spreekpunt voor scholen, ouders, hulpverleners 
en/of andere betrokkenen, bewaakt de voort-
gang van ingewikkelde trajecten, adviseert, 
treedt op als sparringpartner, bemiddelt en  
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intervenieert, indien nodig. Door de betrokken-
heid bij uiteenlopende casuïstiek, heeft de regie-
voerder zorglicht goed zicht op wat goed werkt 
en waar verbetering mogelijk is. Bijvoorbeeld op 
de uitvoering van de basisondersteuning op 
scholen, het dekkende ondersteuningsaanbod in 
de regio en de samenwerking met zorgaanbie-
ders. De regievoerder zorgplicht is dus niet 
alleen ‘probleemoplosser’ voor vastgelopen 
leerling situaties, maar juist ook een belangrijke 
informatie- en inspiratiebron om ‘passend 
onderwijs’ beter waar te maken.  
 
Alle negen schoolbesturen van het samenwer-
kingsverband hebben een ‘regievoerder zorg-
plicht’. Voor vragen en informatie over de aan-
pak thuiszitters van het samenwerkingsverband 
en binnen het schoolbestuur, kun je bij hen 
terecht. Op de wegwijzer voor ketenpartners zijn 
de namen en contactgegevens te vinden. 
Passend onderwijs, wegwijzer voor 
ketenpartners - Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs PO.22-01 (passendonderwijs-po-22-
01.nl) 
  
  
 
 

 
 

  

Verbeteraanpak passend onderwijs  
  
Eind november sprak de Tweede Kamer over 
passend onderwijs. Minister Slob presen-
teerde een genuanceerde blik op de eindevalua-
tie en een afgewogen verbeteraanpak passend 
onderwijs. Het samenwerkingsverband herkent 
zich in de constatering dat de invoering van pas-
send onderwijs het nodige heeft gebracht en ziet 
de 25 verbetermaatregelen als steun in de rug 
om de huidige werkwijzen op onderdelen aan 
te scherpen. Heel kort samengevat zijn de speer-
punten uit de verbeteraanpak voor onze regio:  

• Doorzetten van de verbeterpunten uit 
onze eigen evaluatie basisondersteuning 
(2019) en vergelijken van onze definitie 
met de nog te ontwikkelen landelijke 
norm voor basisondersteuning. 

• Verbetering van informatie & 
communicatie voor alle betrokkenen.  

• Doorontwikkeling van de samenwerking 
tussen onderwijs en zorg.  

  
In de verbeteraanpak wordt ook een toekomst-
beeld geschetst: ‘steeds inclusiever 
onderwijs’. De gedachte van inclusiever 
onderwijs en een samenleving waarin jongeren 
samen opgroeien, samen leren en samen 
leven, wordt breed onderschreven. De grote 
vraag is hoe we dit gaan doen. Op dit mo-
ment ervaren leraren toegenomen complexiteit 
in ondersteuningsbehoeften van leerlingen, zo 
blijkt uit de landelijke evaluatie. En we zien dat 
in onze regio en landelijk steeds meer leerlingen 
het speciaal (basis)onderwijs bezoeken. Om deze 
trend te kunnen kantelen, zullen we andere 
dingen moeten doen dan doorgaan op dezelfde 
weg. Als het aan de regering ligt, gaan we dit pad 
stapsgewijs bewandelen. Er komt een routekaart 
voor 15 jaar.  
 
 
 
 

Vragenuurtje Plaatsingswijzer 

10 december 2020 

 
Informatie & aanmelding:  
Agenda (passendonderwijs-vo-22-01.nl) 

 

 

https://passendonderwijs-po-22-01.nl/ketenpartners-po
https://passendonderwijs-po-22-01.nl/ketenpartners-po
https://passendonderwijs-po-22-01.nl/ketenpartners-po
https://passendonderwijs-po-22-01.nl/ketenpartners-po
https://www.passendonderwijs-vo-22-01.nl/scholingen-en-activiteiten/
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In de aanloop naar het nieuwe 
Ondersteuningsplan 2022 - 2026 zal het samen-
werkingsverband zich richten op ‘steeds 
inclusiever onderwijs’ en de route er naar toe.   
 
Onderzoek naar groei (S)BO in het 
samenwerkingsverband 
De afgelopen maanden heeft Anja Kroesbergen, 
stagiair ‘ethics of education’ (RuG) en leraar 
groep 7 van CKC-Drenthe, onderzoek gedaan bij 
het samenwerkingsverband. In een factsheet 
heeft ze de trends in leerlingenstromen inzichte-
lijk in beeld gebracht. Ook in ons samenwer-
kingsverband is sprake van groei in deelname 
aan speciaal (basis) onderwijs en zijn er aanwij-
zingen voor toegenomen complexiteit van 
ondersteuningsbehoeften.  
Daarnaast heeft Anja een historisch perspectief 
beschreven. Met welke landelijke ‘beleidspro-
gramma’s is in het verleden ingezet op ‘inclusie’? 
Er wordt ingegaan op een aantal dilemma’s die 
we daarbij telkens tegenkomen, zoals specialisa-
tie-generalisatie, labelen-normaliseren en een 
individuele versus een coöperatieve benadering. 
De factsheet en het historisch perspectief wor-
den betrokken bij de voorbereiding op het 
nieuwe Ondersteuningsplan.  

 

Ondersteuningsplanraad 
Wil je ook meepraten over het beleid van het 
samenwerkingsverband? Juist nu we weer gaan 
starten met de voorbereidingen op het nieuwe 
Ondersteuningsplan is dit extra interessant! Er 
zijn nog enkele vacatures in de Ondersteunings-
planraad (OPR). We roepen met name belang-
stellende personeelsleden uit het reguliere 
basisonderwijs op om te reageren. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Frank de 
Ronde (voorzitter) 
fderonde@happychickenfarm.nl of met 
Natascha van Rooij, (ambtelijk secretaresse) 
cvt@swv2201po.nl. 
 
.

Nieuwsbrief automatisch per mail 

ontvangen? Schrijf je in rechtsonder op de 
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