
Passend Onderwijs 

De Wijnberg vormt samen met de Mutsaersstichting een Full Service Centrum voor (sociale) 
kindergeneeskunde, steun bij complexe opvoedingsvraagstukken, psychiatrische zorg voor 
jeugdigen en volwassenen, Speciaal Onderwijs, aanpak huiselijk geweld, vrouwenopvang, 
opleidingen en onderzoek. 

Wij geloven in de ontwikkelkracht van kinderen. Ieder kind heeft talent en dromen en samen 
worden talenten ontplooid en dromen verwezenlijkt. We willen er als Onderwijsexpertise voor 
zorgen dat kinderen en jongeren met een speciale leer- en/of ontwikkelingsvraag hun weg 
vinden in de samenleving, richting vervolgonderwijs, dagbesteding of werk. 
 
We zijn als Full Service Centrum (Onderwijs & Zorg - Zorg & Onderwijs / in de vorm van een 
Levensfaseplan) in staat om kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar snel en effectief te 
helpen. Wij bieden een geïntegreerd onderwijs-zorg arrangement, volgens een 
systeemgerichte aanpak, die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren zich - op basis van hun 
mogelijkheden - kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige 
functioneren in de samenleving. 
 
De invoering van Passend Onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 van kracht. In een nieuw 
gevormd Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs hebben alle schoolbesturen nu 
de taak voor alle leerlingen, die wonen binnen de regio van dit SWV, een zo passend 
mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het SWV. Als 
Onderwijsexpertise nemen we proactief deel aan sturing en besluitvorming van Passend 
Onderwijsontwikkelingen binnen zowel SO als VSO. De Wijnberg werkt hiertoe samen in 
samenwerkingsverbanden Primair- en Voortgezet Onderwijs in Noord- en Midden-Limburg en 
maakt binnen het systeem van Passend Onderwijs afspraken met elkaar over hoe ervoor 
gezorgd wordt dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. 
 
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Dit betekent dat de 
schoolbesturen vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een 
passende onderwijsplek moet bieden. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind bij de 
school van hun keuze. De school heeft dus de taak om een passende onderwijsplek te 
bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een 
andere school. 
 
De omslag die gewenst is in het realiseren van Passend Onderwijs, is te omschrijven langs 
drie lijnen: 

 Het ‘kind-nabij’ bieden van ondersteuning. Doel is om de uitstroom van leerlingen 
naar bovenschoolse- en specialistische voorzieningen te beperken door preventief 
te ondersteunen op de eigen school. Daarnaast is het doel om in de regio te 
komen tot een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle kinderen. 

 Het daadwerkelijk komen van ‘indiceren’ naar ‘arrangeren’. Hierbij ligt de nadruk 
niet op het stellen van een diagnose (wat heeft dit kind), maar op het bepalen van 
de ondersteuningsvraag (welke ondersteuning heeft dit kind nodig?). Hierbij is 
flexibele inzet van expertise en voorzieningen noodzakelijk. 

 De ontwikkeling van sectoraal naar intersectoraal en integraal denken en werken 
staat centraal. Ondersteuning vindt niet alleen plaats op school, maar als integraal 
onderdeel van het totale zorg- en ondersteuningssysteem rond de school en het 
gezin. De continuïteit in de schoolloopbaan van de leerling moet worden geborgd. 

Schoolbesturen krijgen de zogenaamde ‘zorgplicht’ toebedeeld om bovenstaande te 
realiseren: ‘de verantwoordelijkheid om een kind dat ondersteuning nodig heeft, een 
passende plek te bieden’. Om het aanbod passend te maken, werken de besturen van 
speciaal en regulier onderwijs samen in de samenwerkingsverbanden (PO en VO). In de 
samenwerkingsverbanden wordt in gezamenlijkheid (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs 
en speciaal onderwijs) een dekkend ondersteuningsaanbod voor iedere leerling gerealiseerd. 



Dat betekent dat zowel de samenwerkingsverbanden, als de besturen en de scholen een 
goed beeld moeten hebben van de expertise op de scholen in de regio. 

Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht om een 
Schoolondersteuningsplan op te stellen. Dit plan is bedoeld om aan te geven welke 
ondersteuning een school kan bieden. Ook Onderwijsexpertise de Wijnberg heeft een eigen 
Ondersteuningsplan opgesteld. Het Ondersteuningsplan van de Wijnberg geeft een 
beschrijving van het Onderwijs–Zorg aanbod dat de Wijnberg, in samenwerking met partners 
aan leerlingen kan bieden. Het geeft als het ware de bandbreedte aan waarbinnen en de 
manier waarop wij onze leerlingen bedienen. 

Binnen de Wijnberg hebben wij als doel iedere leerling een leeromgeving te bieden waarin hij 
de optimale kansen krijgt om zijn interesses en talenten te ontwikkelen en zijn capaciteiten 
ten volste te benutten. Als school bieden wij, de leerling en zijn ouders, hierin alle 
ondersteuning en voorzieningen die nodig zijn om de talentontwikkeling de ruimte te geven 
die hij nodig heeft. Op deze manier streven wij naar de best mogelijke resultaten en 
onderwijsopbrengsten. Het doel is om samen met de leerling en zijn ouders/verzorgers en de 
zorgpartner een inschatting te maken van wat de leerling op onze school gaat leren en daarbij 
aan te sluiten op de leergeschiktheid en de algehele ontwikkeling van de leerling. Het 
‘plannen’ van het onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. 

Wilt u meer lezen over passend onderwijs dan kunt u één van de onderstaande sites 
bezoeken: 

 http://www.passendonderwijs.nl 

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs 

 http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

 


