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dersteuning. Dat wordt door het samenwerkingsverband betaald. We gaan daarbij
meer uit van de vraag van het kind en kijken niet naar de criteria die nu gelden.

er zijn kinderen met een
handicap die met een kleine
aanpassing of ondersteuning
prima naar een reguliere
school kunnen...
Komen alle kinderen van het speciaal
(basis)onderwijs naar een reguliere school?
Nee. Voor de meeste kinderen biedt een
reguliere basisschool de beste onderwijskansen. Het geeft de meeste kansen op
meedoen in de samenleving en een goede vervolgopleiding. Voor sommige kinderen biedt het speciaal (basis)onderwijs de

Passend Onderwijs:
heel gewoon in Waterland

beste ontwikkelingsmogelijkheden. Deze
scholen blijven dan ook voor deze kinderen bestaan.
Hoe is dat in het voortgezet onderwijs?
Het is de bedoeling dat landelijk meer leerlingen naar een reguliere school gaan om
een diploma in het voortgezet onderwijs
te halen. In Waterland is dit al zo. Dit geeft

Vanaf 1 augustus 2014 is de nieuwe wet Passend Onderwijs van kracht.
Gaat er wat veranderen op de scholen en wat betekent dat voor de leerlingen en leerkrachten?

kinderen een betere aansluiting op vervolgopleidingen van het mbo en hbo en meer
kansen op meedoen in de samenleving.
Voor sommige kinderen blijft speciaal on-

Passend onderwijs gaat uit van de moge-

aanmeldt een meest passende onderwijs-

Komen alle gehandicapte kinderen

derwijs de beste keuze, zij worden daar dan

lijkheden van kinderen, in plaats van even-

plek krijgt. De schoolbesturen hebben zich

erbij in de nu al volle klassen?

zo goed mogelijk voorbereid op de arbeids-

tuele beperkingen. Met passend onderwijs

verenigd in een samenwerkingsverband.

Passend onderwijs gaat niet over het aan-

markt of dagbesteding.

willen we zoveel mogelijk kinderen onder-

Dit samenwerkingsverband gaat met de

tal leerlingen in de klas. Een grote groep

wijs laten volgen op een gewone school in

school en de ouders op zoek naar de meest

maakt de begeleiding van leerlingen met

hun buurt. Zo kunnen ze het beste mee-

geschikte school als hun kind extra onder-

een extra ondersteuningsvraag natuurlijk

doen in de samenleving. Voor kinderen die

steuning nodig heeft.

niet eenvoudiger. Er zijn kinderen met een
handicap die met een kleine aanpassing

dat echt nodig hebben, blijft het speciaal
onderwijs bestaan.
SAMeNWerkeN

zoveel mogelijk kinderen
op een gewone school
in hun buurt...

De scholen in de regio Waterland werken

of ondersteuning prima naar een reguliere
school kunnen. Er zijn ook kinderen met
een beperking die dusdanig veel ondersteuning, begeleiding of verzorging nodig

nauw met elkaar samen om het passend

Die passende onderwijsplek kan zijn op de

hebben, dat een reguliere school niet de

onderwijs goed in te kunnen voeren. Dit ge-

eigen school, maar dat kan ook op een an-

meest passende onderwijsplek is. Het per-

beurt zowel in het voortgezet onderwijs als

dere reguliere school zijn, een school voor

centage kinderen op een speciale school

in het primair onderwijs. Samen zorgen ze

speciaal basisonderwijs, een school voor

is in de regio Waterland nu al lager dan het

ervoor dat er straks voor alle leerlingen in

speciaal (voortgezet) onderwijs of een prak-

landelijk gemiddelde. De verwachting is

Waterland een passende onderwijsplek is.

tijkschool.

dat dat zo zal blijven.

soms is er speciale ondersteuning buiten

Is passend onderwijs

Verdwijnt de rugzak?

de regio nodig zoals bij Heliomare of Visio.

een bezuinigingsmaatregel?

‘De rugzak’ staat voor extra geld dat scho-

VrAGeN?

Meestal is dit in de regio Waterland, maar

Dat was het in eerste instantie wel, maar

len ontvangen voor onderwijs aan leerlin-

Meer informatie over passend onderwijs is

Betekent passend onderwijs dat scholen

dat is teruggedraaid. Wel worden de bud-

gen met een beperking. Ja, de rugzak ver-

te vinden op de websites:

alle kinderen moeten aannemen?

getten opnieuw verdeeld. Sommige regio’s

dwijnt, maar het geld waarmee kinderen

www.passendonderwijs.nl

Met ingang van het passend onderwijs gaat

krijgen er geld bij en andere regio’s moeten

ondersteund worden blijft. Het wordt wel op

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

de zorgplicht in. Dat betekent dat school-

het doen met minder. In de regio Waterland

een andere manier ingezet. De kinderen

www.5010.nl

besturen ervoor moeten zorgen dat iedere

krijgt het primair onderwijs er geld bij, maar

die nu een rugzak hebben, blijven vanaf

www.swvwaterland.nl

leerling die zich bij een van hun scholen

het voortgezet onderwijs levert in.

1 augustus 2014 recht houden op extra on-

www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl

Passend Onderwijs:
ook voor gedrag op school
Passend Onderwijs betekent niet dat er vanaf augustus 2014 ineens hele
andere dingen gaan gebeuren op scholen. Een voorbeeld hiervan is de aanpak
van gedrag op de oecumenische basisschool Kawama in Purmerend.

vens uit KIJK en bewuster in te zetten op de

Deze school is vorig jaar al gestart met het

de sociaal emotionele ontwikkeling) om te

Naast het groepsplan gedrag dat is ontwik-

opstellen van een groepsplan gedrag. Dit

zetten in acties in de groep. Tot nu toe zijn de

keld, is de school samen met de Schoolbe-

groepsplan is opgesteld met als doel ge-

reacties erg positief. De leerkrachten heb-

geleidingsdienst gestart met een pilot GIJS

In de afgelopen jaren werd de

gevens uit KIJK (het leerlingvolgsysteem voor

ben het gevoel iets te doen met de gege-

(gedrag in je school). Belangrijke aspecten

begroting van het Ministerie van

van deze pilot zijn: Hoe komt een groep bin-

Onderwijs elk jaar meer overschre-

nen (forming, storming, norming fase) na de

den. Oorzaak was de grote toena-

zomervakantie. Wat heeft een groep in die

me van het aantal ‘zorgleerlingen’

periode nodig en welke activiteiten kunnen

met een rugzakje en de groei van

de leerkrachten daarbij inzetten?

het (dure) speciaal onderwijs.

Passend Onderwijs op deze school richt zich

Om de jaarlijkse overschrijding van de be-

naast het belang van vakken als taal, lezen

groting een halt toe te roepen, besloot het

en rekenen ook nadrukkelijk op de sociaal

ministerie het geld wat gemoeid is met het

emotionele ontwikkeling van kinderen. Kin-

speciaal onderwijs en de rugzakjes aan de

deren kunnen tot goede resultaten komen,

nieuwe samenwerkingsverbanden te ge-

als ze goed in hun vel zitten en de sfeer in de

ven. Er was echter een probleem. Dat geld

groep goed is. Chantal Konijn en Franciene

was erg ongelijk verdeeld over Nederland.

Wennekers zijn de stuwende krachten ach-

In sommige delen van het land waren gro-

ter deze projecten.

te scholen voor speciaal onderwijs en wa-

sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. De sfeer in de klassen is verbeterd.

We doen het
goed in de regio
Waterland!

ren er heel veel rugzakjes, in andere delen
juist weer niet. Onderzoek naar die verschillen gaf geen verklaring voor de oor-

Jeugdhulpverlening in de school

zaak. De oplossing heeft men gevonden
in ‘verevening’. Dat betekent dat elke regio in Nederland naar verhouding evenveel geld krijgt voor speciaal onderwijs en

Naast Passend Onderwijs, wat de

Die jeugdhulpverlener moet je zien als een

voor extra ondersteuning. En nu komt het

verantwoordelijkheid is voor de

schoolmaatschappelijk werkende PLUS. Hij/

goede nieuws: onze regio krijgt de komen-

schoolbesturen, verandert er de

zij ondersteunt vanuit de school gezinnen en

de 5 jaar, ieder jaar extra geld, omdat we

komende tijd veel in de Jeugdzorg.

is tegelijkertijd ook de schakel tussen school

op dit moment onder het landelijk gemid-

Het belangrijkste is dat de gemeenten

en thuis. Daarnaast kan hij/zij de leerkracht

delde zitten wat deelname aan speciaal

verantwoordelijk worden voor de

ondersteunen. We kiezen nadrukkelijk voor

onderwijs en rugzakjes betreft. In feite is

Jeugdzorg. En dat biedt kansen!

een plek in school om het voor ouders zo

dat een groot compliment aan de leer-

laagdrempelig mogelijk te houden. Met

krachten van onze scholen. Zij hebben er

De wet zegt dat schoolbesturen en ge-

deze nieuwe manier van werken verdwij-

voor gezorgd dat in onze regio goed on-

meenten moeten gaan samenwerken.

nen ook de wachtlijsten voor hulp. Werd de

derwijs wordt gegeven. Zo goed, dat we

En dat doen we graag, omdat we vin-

bemoeienis van school vroeger door de

minder een beroep hoefden te doen op

den dat het altijd beter kan. Het is de be-

jeugdhulpverlening niet erg op prijs gesteld,

dure voorzieningen. En daar worden we

doeling dat de jeugdhulpverlener zo veel

(privacy) nu gaan we met elkaar samen-

nu voor beloond. In sommige delen van

als mogelijk een plekje krijgt in de school.

werken.

Nederland heeft men veel zorgen over
Passend Onderwijs, omdat er fors bezuinigd moet worden. Veel kinderen die op

Ondersteuningstoewijzing

het speciaal onderwijs zitten, zullen op de
basisschool opgevangen moeten worden.
Dat is bij ons niet het geval. Een positieve
verevening zorgt er voor dat we geen financiële zorgen hebben en ons volledig

De rugzakjes gaan verdwijnen. En dat is

de leerlingen voldoende. Sommige leerlin-

wordt ingezet. Dat plan kost geld en dat

kunnen concentreren op de kwaliteit van

maar goed ook. We willen niet langer al-

gen hebben extra ondersteuning nodig,

geld is beschikbaar via het Samenwerkings-

ons onderwijs in Waterland. Het samen-

leen maar kijken naar kind-kenmerken en

maar dat kan de school zelf bieden. Dat is

verband.

werkingsverband gaat er voor zorgen dat

uitvoerig benoemen wat een kind niet

niveau 2: extra ondersteuning intern. Maar

kan. We willen nou juist gebruik maken van

soms is de eigen expertise niet voldoende

Vanaf 1 augustus 2014 is het beschikbare

nodig hebben, zo snel mogelijk en zo thuis-

dingen die wel goed gaan, denken in op-

en moet hulp van buiten de school komen,

budget klein, maar vanaf 1 augustus 2015

nabij mogelijk gegeven kan worden.

lossingen en kansen en daar de ouders ook

bijv. van een deskundige op een bepaald

en 2016 komt er meer geld beschikbaar.

bij betrekken. De ondersteuning op scholen

terrein. Dat is niveau 3 en dan maakt de

Een speciale commissie (TLV) houdt de

wordt ingedeeld in 4 niveaus. Niveau 1 is

school een plan voor de extra ondersteu-

plannen en het beschikbare budget in de

de basisondersteuning. Dat is voor 90% van

ning die met behulp van die deskundige

gaten.
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extra ondersteuning voor kinderen die dat

Albert Loer

Coördinator Samenwerkingsverband Waterland

Versterken van de kwaliteit
van ons onderwijs
Met Passend Onderwijs zijn we
eigenlijk al een hele tijd bezig. We
richten ons onderwijs zo in, dat het
passend is voor alle leerlingen.
Alle? Nou, niet alle. Er zijn leerlingen met
een dusdanig ingewikkelde ondersteuningsvraag, dat het voor het kind beter
is naar het speciaal (basis) onderwijs te
gaan. Toch blijft onze inzet: zoveel mogelijk leerlingen in het regulier basisonder-

Inspirerend
startmoment

wijs. Om dat te realiseren, is het nodig
de leerkracht meer en beter te ondersteunen, dan tot nu toe het geval is. De
schoolbesturen en het Samenwerkingsverband hebben samen met de schoolbegeleiding een plan gemaakt voor een

De start van Passend Onderwijs willen we

betere ondersteuning van de leerkracht.

in onze regio niet ongemerkt voorbij laten

Dat plan houdt in dat er ondersteunings-

gaan. Daarom organiseren we op dins-

adviseurs worden ingezet om de basis-

dagavond 26 augustus een spetterende

ondersteuning in de school te versterken.

bijeenkomst in het Kras-stadion te Volen-

Deze helpt de school bij de verdere vorm-

dam. Deze avond is een cadeau voor alle

geving van Passend Onderwijs, waarbij

leerkrachten voor hun inspanningen in de

het accent wordt verlegd van curatief

afgelopen periode.

naar preventief, van leerling naar leerkracht en van incident naar systeem. De

Het is ook een moment waarop we ons,

school bepaalt zelf hoe de ondersteu-

samen met ouders, willen laten inspireren

ningsadviseur wordt ingezet. Het door de

voor de toekomst door Karin Bloemen!

school opgestelde schoolondersteuningsHou deze avond alvast vrij!

profiel (SOP) is hiervoor richtinggevend.

Geen kind tussen
wal en schip
Voor schoolbesturen is Passend Onderwijs een uitdagende opdracht.
Met Passend Onderwijs krijgen ze namelijk zorgplicht. Dat betekent dat het
schoolbestuur voor elk kind dat bij een school wordt aangemeld een passende
onderwijsplek moet bieden. Dat hoeft niet persé op één van de scholen van
dat bestuur te zijn, maar kan ook elders worden geboden.
Voor iedere leerling is het natuurlijk het fijnst

een voldoende gevarieerd aanbod te ont-

als hij of zij in onze eigen regio een plekje op

wikkelen en om de vele verschillende vra-

een school kan krijgen. Dat is nu nog niet

gen van onderwijs en ondersteuning te kun-

altijd het geval, maar vanaf augustus 2014

nen beantwoorden.

worden de schoolbesturen er door de wetgever op aangesproken. Geen kind tussen

Gelukkig staan de schoolbesturen er niet

wal en schip. Onderwijs en ondersteuning

alleen voor. Vanaf augustus gaat het nieu-

zo thuisnabij mogelijk, dat is wat we met el-

we Samenwerkingsverband Primair Onder-

kaar graag willen.

wijs Waterland (een samenvoeging van de

dige school te kunnen blijven. Als de school

twee huidige samenwerkingsverbanden in

onvoldoende kan bieden, kijken we, samen

om extra ondersteuning te krijgen. Dat moet

Alle schoolbesturen in
onze regio zijn aangesloten bij
het samenwerkingsverband...

de regio) scholen helpen bij het vinden van

met de ouders, welke plek dan het meest

zo dicht mogelijk bij huis gebeuren. Passend

een passende plek voor de kinderen. Voor

geschikt is. Is dat een school voor speciaal

Onderwijs betekent voor ons ook dat we het

verreweg de meeste kinderen is dat de

(basis) onderwijs dan moet het samenwer-

onderwijs steeds beter willen maken. Dat is

school die door de ouders wordt gekozen.

kingsverband een toelatingsverklaring af-

een gezamenlijke ambitie. Ik ben er trots op

Voor een groot schoolbestuur is dat een

Maar het kan zijn dat een kind extra on-

geven. Alle schoolbesturen in onze regio

dat ik als voorzitter van het Samenwerkings-

zeer behoorlijke klus, voor een klein school-

dersteuning nodig heeft om zich goed te

zijn aangesloten bij het samenwerkings-

verband Waterland mee vorm mag geven

bestuur een bijna onmogelijke opdracht.

kunnen ontwikkelen. We gaan dan eerst

verband. Samen zijn we verantwoordelijk

aan die ambitie.

Dat betekent dat de schoolbesturen de

kijken of dat op de huidige school kan. Het

voor goed onderwijs en voor goede onder-

handen ineen moeten slaan en met elkaar

samenwerkingsverband stelt geld beschik-

steuning van de kinderen die dat (extra)

aan de slag moeten. Samenwerking is een

baar als we samen vinden dat een kind

nodig hebben. Ons motto: Ons (grenzeloos)

must om voor alle leerlingen in onze regio

extra ondersteuning nodig heeft op de hui-

onderwijs past elk kind. Daarmee bedoelen

we dat het kind geen grenzen over moet

Jelte de Graaf
Voorzitter bestuur SWV Waterland
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Samenwerken met jeugdhulpverlening
op De Boemerang!
Passend onderwijs betekent ook dat er samengewerkt gaat worden met
jeugdhulpverlening. Onze visie is dat de jeugdhulpverlening dicht bij de school
georganiseerd moet worden vanuit de vraag: “wat heeft dit kind in deze
situatie nodig, hoe gaan we dat organiseren en wie hebben we erbij nodig”.

Vanaf maart 2014 doen ze op de Boeme-

stappen gaat nemen en wat daar voor no-

rang een proef, waarbij de maatschappe-

dig is. De lijn is kort en doordat Marieke ook

lijk werkster, Marieke Weijters, werkt vanuit de

fysiek wekelijks aanwezig is op school, wordt

school. Haar taken zijn breder dan van een

er steeds meer een beroep op haar ge-

schoolmaatschappelijk werker: van preven-

daan.

tieve inzet binnen de school tot intensie-

Ouders belangrijk
voor schoolsucces kind
Albert Loer: “Een kind heeft ouders nodig

kind bij is, vele malen belangrijker is in de

die hem begeleiden. Er is onderzoek ge-

ontwikkeling van het kind dan allerlei an-

daan naar wat mede bepalend is voor het

dere zaken. Die wetenschap ondersteunt

succes van kinderen op scholen. Uit dit on-

ook de ontwikkeling in het afgelopen an-

derzoek blijkt dat de manier waarop je thuis

derhalf jaar: we betrekken ouders veel eer-

over school praat en de belangstelling die

der, sneller en beter bij het onderwijsproces

je als ouders toont voor de school waar het

van het kind.”

vere gezinsondersteuning. Irma Hengsdijk,

In beide kleutergroepen zijn observaties ge-

sinds 2004 werkzaam als leerkracht op de

weest van een aantal leerlingen, in samen-

Boemerang in Purmerend en sinds 3 jaar als

spraak en met toestemming van de ouders.

Intern Begeleider, vertelt over de samen-

Leerkrachten profiteren van de deskundig-

werking. Marieke is op maandagochtend

heid van Marieke. De ervaring is dat er een

en donderdagmiddag bij ons aanwezig op

coöperatieve samenwerking ontstaat en

school. Daarnaast is zij ook aanwezig bij

gezamenlijk gekeken wordt naar de be-

het Groot Ondersteuningsteam. Hier wor-

hoefte van deze leerlingen. Daarnaast heeft

den leerlingen besproken die extra onder-

dit ook een preventieve werking.

steuning nodig hebben. Een ondersteu-

Ouders weten dat Marieke 2 dagdelen

ningsteam adviseert welke ondersteuning

aanwezig is op school en weten daardoor

en begeleiding het kind en mogelijk ook de

Marieke al te vinden. Persoonlijk merk ik dat

ouders nodig hebben. De ondersteunings-

dit een hele prettige vorm is van samenwer-

vraag van de ouders en de leerkracht staan

ken, iemand in school met specifieke exper-

daarbij centraal. Er wordt een plan opge-

tise die een bijdrage levert aan de sociaal

steld. Daarna wordt afgesproken wie van

emotionele problematiek van leerlingen.

de aanwezigen actie onderneemt en wan-

We hebben wekelijks overleg. Daardoor is

neer. Marieke en ik hebben wekelijks con-

er een korte lijn en schakel ik steeds meer

tact over de leerlingen. Besproken wordt

haar hulp in. Een prima vorm van samen-

wat de vervolgstappen zijn, wie de vervolg-

werking.

Geen rugzakjes
meer en nu?

Samenwerkingsverband
Waterland
Scholen voor basisonderwijs en voortgezet
onderwijs hebben zich georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden. In deze
samenwerkingsverbanden werken de scholen samen aan de verbetering van het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen

In het nieuwe samenwerkingsverband hebben we geen rugzakjes meer.
De Commissie voor de Indicatiestelling (CVI) is afgeschaft, net als de
Permanente Commissie Leerlingenzorg. (PCL) Daarvoor in de plaats komt
de commissie Toelatingsverklaring (TLV).

die extra begeleiding nodig hebben. De
scholen hebben de gezamenlijke verant-

Leerlingen die op 1 augustus 2014 een

(trekkingsrecht), wat hiervoor gebruikt

woordelijkheid voor de leerlingen en hun

rugzakje hebben die eigenlijk nog door

kan worden. De eerste twee jaar is dit

ondersteuningsvragen.

zou lopen, krijgen het geld wat in het

budget beperkt, omdat we ook nog de

rugzakje hoort van het Samenwerkings-

rugzakjes moeten betalen. Kinderen uit

verband voor maximaal 2 jaar. Loopt de

groep 8 met een rugzakje, die overstap-

“Wat heeft dit kind nodig?”
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beschikking af op 1 augustus 2015, dan

pen naar het voortgezet onderwijs, moe-

Albert Loer: “De focus wordt verlegd van de

stopt ook de bijdrage. Als leerlingen na

ten bij het voortgezet onderwijs extra

vraag: ‘Wat heeft dit kind’, naar de vraag:

1 augustus 2014 extra ondersteuning no-

ondersteuning aanvragen bij de com-

‘Wat heeft dit kind nodig?’. We kijken niet

dig hebben (vergelijkbaar met rugzakje),

missie TLV van het VO. Hetzelfde geldt

langer naar de beperkingen, maar naar de

dan wordt daarvoor een plan gemaakt.

voor kinderen van scholen voor speciaal

mogelijkheden van een kind.”

Scholen krijgen een budget toegewezen

basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Marianne van Zanten, Directeur Samenwerkingsverband VO:

Nieuwe wet geeft meer ruimte
voor creativiteit en oplossingen
op maat!
Met andere
ogen
bekeken…
Uit een onderzoek onder studenten is gebleken dat mensen
met ADHD creatiever zijn. In het
onderzoek werd een vragenlijst
over creativiteit gebruikt op tien
gebieden, zoals humor, muziek,
beeldende kunst, uitvinden en
schrijven.

De nieuwe dienstregeling van vervoersmaatschappij R-net zorgde ervoor
dat Marianne ’s avonds laat een e-mail stuurde waarin ze haar zorgen uitte
over de bereikbaarheid van de scholen voor ‘haar’ leerlingen. Het was
gelukkig loos alarm, maar hieruit bleek maar weer dat passend onderwijs
bieden afhankelijk is van heel veel verschillende factoren.

Marianne: “Alle scholen hebben aandacht
voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte en er zijn structureel overlegmomenten met deskundigen van buiten zodat tijdig
advies gevraagd kan worden.” Extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs is
er voor alle leerlingen. Bijv. voor vmbo-leer-

“In de nieuwe dienstregeling van vervoers-

meer naar de beperkingen in plaats van

lingen, die door een leerachterstand of

maatschappij R-net stonden de dwarsver-

wat een leerling wel kan. Om ondersteu-

andere omstandigheden extra hulp nodig

banden niet gepubliceerd. Dus het leek

ning te krijgen, moesten ouders en school

hebben, kunnen op alle scholen in de regio

alsof tal van buslijnen werden opgeheven.

aantonen wat er niet goed ging. Het idee

in aanmerking komen voor leerwegonder-

Dat bleek niet het geval, maar we waren

groeide dat docenten uit regulier onderwijs

steuning. Marianne: “Naast regulier onder-

wel gealarmeerd,” aldus Marianne van

deze leerlingen niet zelf konden ondersteu-

wijs hebben we speciaal onderwijs. Dat blijft

Zanten. “Een van onze doelstellingen om

nen, maar dat alleen specialisten dat kun-

onveranderd. Het enige wat er verandert,

leerlingen passend onderwijs te geven, is nl.

nen. De nieuwe Wet Passend Onderwijs

is dat we meer ondersteuning op maat

dat de ondersteuning zo dichtbij mogelijk

zorgt dat we naar de ondersteuningsbe-

mogen bieden. Als er een leerling is die

Verder werd ook gekeken naar de ver-

bij huis wordt gegeven. Goede kwaliteit van

hoefte van leerlingen kijken. En dat de kwa-

volgens de oude regels maar voor één type

schillende stijlen van creativiteit. Hieruit

het openbaar vervoer is daarbij van groot

liteiten van leerkrachten weer aandacht

speciaal onderwijs in aanmerking komt,

bleek dat studenten met ADHD vooral

belang.”

krijgen. Als er ondersteuning nodig is, kan

maar waarvan we zeggen: deze leerling

een school hier nog steeds samen met de

heeft steun nodig die een andere school

leerling en ouders een beroep op doen.

beter kan bieden, dan kan dat voortaan.

sterk waren in het bedenken van verschillende oplossingen voor een pro-

Marianne sluit zich volledig aan bij collega

bleem. Uit eerder onderzoek is al ge-

Albert Loer, Coördinator van het Samen-

We gaan dus echt kijken naar wat het in-

bleken dat studenten met ADHD meer

werkingsverband PO, als het gaat om ge-

dividuele kind nodig heeft. Zo kunnen we

geneigd zijn om spontane, onverwach-

lijke behandeling van leerlingen die onder-

te ideeën of oplossingen te genereren.

steuning nodig hebben. “Er is gezocht naar

Studenten zonder ADHD zijn vervolgens

een manier om het aantal verwijzingen naar

weer sterker in het uitwerken van ideeën

het speciaal onderwijs te beperken. Niet

en oplossingen.

omdat er in onze regio teveel verwijzingen

Uit het onderzoek bleek dat
studenten met ADHD vooral
sterk waren in het bedenken
van verschillende oplossin
gen voor een probleem...

We keken steeds meer naar
de beperkingen in plaats van
wat een leerling wel kan...

onderwijs passend maken!”

Centrale rol
De gezamenlijke begeleiding van kinderen,
waarbij vooral de ouders een belangrijke rol

zijn, maar landelijk liep het uit de hand. Dat

Dat in deze regio het aantal kinderen met

spelen, wordt in deze regio al langer met

sluit aan bij wat we in onze regio al deden,

een leerling gebonden financiering, het rug-

succes ingezet. Marianne: “Het is fijn dat de

omdat we ervan overtuigd zijn dat daar

zakje, zowel in het basis- als het voortgezet

nieuwe wet daarin stimuleert. Als je in het

waar het normaal kan, je het vooral nor-

onderwijs laag is, heeft volgens Marianne

onderwijs ondersteuning nodig hebt, dan

maal moet doen!” Ze vervolgt: “De wereld

te maken met de nuchterheid en enorme

kan dat alleen maar als je dat samen met

heeft meer begrip gekregen voor kinderen

inzet van de docenten en het succesvolle

de ouders en de leerling hebt besproken en

met een beperking. Maar we keken steeds

beleid dat gericht is op samenwerking.

daar samen een plan voor hebt gemaakt.
En daar kunnen experts van buitenaf ge-

Deze informatie over een sterke kant

woon bij geroepen worden. Leraren krijgen

van mensen met ADHD kan tot een

in het nieuwe stelsel hun centrale rol terug.

betere beroepskeuze leiden. Beroepen

Dat is een goede ontwikkeling omdat zij

waarin gevraagd wordt om verschillen-

dichtbij de leerlingen staan en hun behoef-

de oplossingen te bedenken voor een

ten kennen. Doordat de samenwerking tus-

probleem benutten de sterke kant van

sen scholen versterkt wordt en docenten

mensen met ADHD.

elkaar beter leren kennen, kunnen we ver-

In het onderwijs kunnen leerlingen met

bindingen leggen, waardoor we de kinde-

ADHD hun sterke kant laten zien in op-

ren beter kunnen begeleiden. We beslissen

drachten die een beroep doen op de

samen met scholen, ouders en leerlingen

ze vaardigheid. Mogelijk hebben deze

hoe we passend onderwijs in de regio in-

leerlingen wel wat extra ondersteuning

richten, hoe we het geld voor extra onder-

nodig in het uitwerken van de ideeën

steuning besteden en hoe en wanneer we

en oplossingen.

leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen. De nieuwe wet geeft veel meer

Meer informatie over het artikel: University of

ruimte voor creativiteit en oplossingen op

Michigan (2011, March 17). Adults with attention

maat!”

deficit hyperactivity disorder score high in creativity. ScienceDaily. Retrieved September 19, 2011,
from http://www.sciencedaily.com/releases/2011/
03/110311153543.htm

Marianne van Zanten
Directeur Samenwerkingsverband VO
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Uw kind heeft extra ondersteuning nodig?
U meldt uw kind aan, na groep 8 van de basisschool (dit kan ook een
SBAO of SO zijn), bij de school van voorkeur. De school voor voortgezet
onderwijs bepaalt of uw kind in principe toelaatbaar is tot de opleiding.
Indien dat het geval is, maar de ondersteuningsbehoefte van uw kind
is groter dan wat de school binnen de basisondersteuning kan bieden,
kan de VO school een aanvraag indienen voor een ondersteuningsarrangement bij het Samenwerkingsverband VO.
Deze mogelijkheid bestaat ook voor leerlingen die al op het Voortgezet Onderwijs
zitten en waarbij gaandeweg een schooljaar blijkt dat de basisondersteuning van de
school onvoldoende is.

Het doel van een
ondersteuningsarrangement
is altijd dat de leerling op
de reguliere school
de opleiding kan vervolgen...

Het doel van een ondersteunings-arrangement is altijd dat de leerling op de reguliere

ArrANGeMeNt tOekeNNeN

school de opleiding kan vervolgen. Als de

De school kan, zodra de aanvraag voor-

school inschat dat uw kind ook met een on-

bereid is, een deskundige van het Samen-

dersteuningsarrangement de opleiding niet

werkingsverband Voortgezet Onderwijs uit-

zal kunnen afronden, zal de school dit met

nodigen om het voorgestelde plan van

u bespreken en u adviseren en helpen met

aanpak te beoordelen en het arrangement

de aanmelding bij een passende school.

toe te kennen.

Uw kind gaat naar
het voortgezet
De toekomst van onze kinderen:
speciaal onderwijs Passend onderwijs!
Uw kind zit op regulier voortgezet onderwijs en het is de bedoeling dat hij/zij
naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat? U heeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

De school voor voortgezet onderwijs doet

NA ONtVANGSt VAN De tlV

formeel de aanvraag door, aan het sa-

De school die de TLV aanvraagt, krijgt de

menwerkingsverband voortgezet onderwijs,

TLV toegestuurd. Ouders krijgen een kopie.

kopieën van alle relevante en verplichte

U kunt uw kind met de kopie van de TLV

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs gaat het onderwijs een
nieuwe fase in. Een transitie naar handelingsgericht onderwijs, waarbinnen
ieder kind een kans moet krijgen om in zijn eigen woonomgeving naar
school te gaan. Ook als je daar extra ondersteuning voor nodig hebt.
En daar kunnen wij als ouders een belangrijke bijdrage aanleveren door
erover mee te praten en te beslissen.

informatie toe te sturen. De verplichte in-

inschrijven bij de VSO van uw keuze. De

Als echte pioniers zijn docenten, ouders

die deze handschoen hebben opgepakt

formatie bestaat uit:

school moet aansluiten bij de ondersteu-

en leerlingen de afgelopen maanden in

met elk hun eigen expertise.

ningsbehoefte van uw kind. Op de TLV staat

de ondersteuningsplanraad nauw be-

tot welk schooltype uw kind toelaatbaar is.

trokken geweest bij het tot stand komen

• het onderwijs ontwikkelperspectief
van de leerling;

van de plannen, die er nu liggen. Met

• de ondersteuningsbehoefte;

let OP!

veel belangstelling en een kritische blik

• het plan van aanpak inclusief doelen;

Zit uw kind vanaf groep 8 op een school

zijn er veel plannen de revue gepasseerd

• de evaluatie van de voorgaande

voor voortgezet onderwijs buiten de regio

en uitgebreid bediscussieerd met als uit-

periode inclusief een verslag van inzet

Waterland?Dan kan geen TLV aanvraagt

gangspunt:

van externe deskundigen/jeugdhulp-

worden bij het samenwerkingsverband

verlening

Waterland. De regels van het samenwer-

• het verslag van het gesprek waaruit

kingsverband waar de VO school van de

Wij zijn op zoek naar collega-ouders, die

SMArt en voor iedereen een
passende oplossing!

met ons dit grote avontuur willen aangaan. Dus bezoekt uw kind één van de

blijkt dat deze in overleg met ouders en

leerling bij hoort gelden in dat geval. Let

leerlingen tot stand zijn gekomen.

op: de regels kunnen per samenwerkings-

Ik ben zelf ouder van twee kids met on-

regio Waterland, meldt u dan aan via:

verband verschillen. De school en het

dersteuningsbehoefte binnen het regulier

anita@waard.com. Wij hopen u te kunnen

betreffende samenwerkingsverband

onderwijs. En daarom heb ik ervoor ge-

verwelkomen.

waar de school bij is aangesloten kunnen

kozen om mijn bijdrage te leveren aan dit

u informeren hoe de TLV aangevraagd

uitdagende traject, zodat ik mijn ervarin-

moet worden.

gen kon inbrengen, maar ook mijn professionele kennis. En zo zijn er meer ouders,

Meer WeteN?
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl

Of kom naar de informatieavond op 22 mei,
Jan van Egmond Lyceum, Hoornselaan 10,
Purmerend. Aanvang 19.30 uur.
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Ieder kind heeft het recht
op Passend Onderwijs, dat
hem helpt om zijn dromen
te kunnen najagen!

scholen in het voortgezet onderwijs in de

Anita de Waard

Secretaris Ondersteuningsplanraad

Een time-out
bij ReboundTop
Het kan voorkomen dat een school en een leerling tijdelijk afstand van
elkaar moeten nemen. Bijvoorbeeld als er zich een ernstig conflict voordoet.
Ook kan een leerling spijbelen, passief zijn of vreemd gedrag vertonen. Een
time-out kan dan een oplossing bieden. Rebound-TOP/Spirit zorgt daarvoor
en biedt een tijdelijke opvangvoorziening, zodat een leerling een poosje de
tijd krijgt om met passende hulp van deskundigen tot zichzelf te komen en
uiteindelijk weer terug kan keren naar de eigen school. Een leerling kan in
principe10 weken van ReboundTop gebruik maken.
Er worden vaste schooltijden gehanteerd

den naar school gestuurd. Toetsen wor-

stelling Spirit waar Rebound mee samen-

school en Rebound steeds op elkaar af

bij Rebound, van 08.45 tot 15.00 uur

den meestal op de eigen school gemaakt,

werkt. De zorgcoördinator van school wordt

te stemmen. De terugkeer naar school

met vier pauzes. Op woensdag gaan de

maar kunnen ook bij Rebound gemaakt

benaderd door de coördinator van Re-

kan direct, maar wordt ook vaak gefa-

leerlingen tot 12.00 uur naar school. Ze

worden.

bound. Minimaal eens per twee weken is

seerd uitgevoerd. Aan het eind van de

nemen hun eigen les- en werkmateriaal

Ouders worden tijdens het Reboundpro-

er overleg tussen Rebound en de mentor

afgesproken time-out termijn wordt dit

mee en gaan daarmee aan de slag. De

ces bijgestaan en geïnformeerd door een

van de school over de vorderingen van

proces in werking gesteld. Spirit levert

resultaten van de werkopdrachten wor-

ambulant hulpverlener van jeugdzorgin-

de leerling en om de werkzaamheden van

daarbij de nazorg.

Passend voortgezet onderwijs,
niets nieuws onder de zon
Docenten spannen zich altijd in om elke leerling zo passend mogelijk onderwijs
te bieden. En daarin slagen ze over het algemeen erg goed. Het merendeel
van de leerlingen en ouders zal nooit met ondersteuning op scholen te maken
krijgen, of het niet eens in de gaten hebben als dat wel zo is. Iedereen met wie
het goed gaat heeft ook wel eens te maken met een moeilijke situatie of iets dat
tegenvalt. Het is heel gewoon om dan geholpen te worden. De meeste leerlingen, ook die met een leerprobleem, een beperking in fysieke of sociaal opzicht,
problemen thuis of welke andere uitdaging ook, vallen op school niet echt op.

De missie van het samenwerkingsverband VO Waterland is:
“Passend onderwijs, zoveel mogelijk thuisnabij, voor elke leerling”
Niet elke school kan en hoeft alle leerlingen

laatste jaren minder dan in veel andere

op te vangen. Scholen zijn verplicht te on-

gebieden in Nederland gebruik gemaakt

derzoeken of zij de passende ondersteu-

van speciaal onderwijs. Er zijn ook geen

ning kunnen bieden als ouders en leerling

aanwijzingen dat het percentage leerlin-

aanmelden. Kan een school geen passend

gen met problemen ineens zal toenemen.

Alle scholen en docenten zijn er op gericht

beperkingen van leerlingen, heeft men be-

onderwijs geven? Dan moet de school sa-

om ertoe bij te dragen dat de leerling suc-

dacht dat het moet gaan om het vergroten

men met de ouders, leerlingen en scholen

Door alle aandacht voor de nieuwe wet-

ces heeft in zijn of haar onderwijs carrière.

van de mogelijkheden van leerlingen. Een

binnen het samenwerkingsverband op zoek

geving is er zoveel gepraat over leerlingen

Natuurlijk zijn er ook leerlingen die zoveel

uitgangspunt waarin de scholen in Water-

naar een school die dit wel kan bieden.

met een grotere dan gemiddelde onder-

obstakels op hun pad vinden dat daardoor

land zich een stuk beter in kunnen vinden.

Ook blijven de scholen voor speciaal on-

steuningsbehoefte dat we bijna vergeten

derwijs voor jongeren voor wie dat het

lijken te zijn dat het met de meeste leerlin-

meest passend is toegankelijk.

gen, gewoon, net als vroeger, goed gaat

hun onderwijs carrière tijdelijk of langer in
het geding komt. Voor die leerlingen biedt

Scholen krijgen wettelijk meer ruimte om

de wetwijzigingen passend onderwijs ruimte

met leerling en ouders naar passende con-

om te helpen creatievere oplossingen te

structies te zoeken als er ondersteuning no-

vinden dan voorheen toegestaan was. Ook

dig is om de leerling te helpen de opleiding

Leerlingen verschillen
onderling sterk

deze wet biedt geen pasklaar antwoord

met succes te vervolgen. Door daarbij in-

Binnen de scholen in Waterland heeft men

voor alle problemen. Maar, naar aanleidin-

tensiever samen te werken kunnen met

de ambitie om het aanbod daar waar mo-

Afgelopen jaren is het aantal leerlingen met

gen van ervaringen met de huidige wet-

schaarse middelen een zo groot mogelijke

gelijk geschikt te maken voor leerlingen

een ondersteuningsbehoefte op onze scho-

geving, waarbij alle aandacht uitgaat naar

groep leerlingen ondersteund worden.

met verschillende kenmerken. Daarbij wordt

len in verhouding tot het aantal leerlingen

vooral gedacht aan verschillen in leermo-

zonder die behoefte gemiddeld 1:52. Van

gelijkheden, leerstijlen, leervaardigheden,

alle aandacht voor de wetwijziging pas-

motivatie, werkhouding, culturele en gezins-

send onderwijs is wel een extra stimulans uit-

op school. Het aantal leerlingen met een
grote ondersteuningsbehoefte wisselt per
schooljaar.

achtergronden en gedrag. Ook het heb-

gegaan om nog beter te kunnen presteren.

ben van een lichamelijke of verstandelijke

Een grote groep docenten en onderwijson-

beperking levert verschillen op waar in het

dersteunende medewerkers heeft zich al

onderwijs rekening mee moet worden ge-

vanaf 2011 middels trainingen en extra scho-

houden. Verschillen op bovengenoemde

ling extra heeft voorbereid op de komst van

gebieden leiden over het algemeen tot

passend onderwijs. Het samenwerkingsver-

(extra) ondersteuningsvragen van leerlin-

band stimuleert dit van harte, want dit komt

gen, ouders en de school.

ten goede aan de kwaliteit van alle scholen
in Waterland en alle leerlingen.

Uit recent onderzoek binnen het samenwerkingsverband blijkt dat de inrichting van

Het ondersteuningsplan ‘Samenwerkings-

de basisondersteuning van de scholen voor

verband VO Waterland 27.07’ is vanaf mei

het overgrote deel van de leerlingen al be-

2014 te vinden op: www.samenwerkings

hoorlijk op orde is. In onze regio is in de

verbandvowaterland.nl
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Ondersteuningsarrangementen
en begeleiders passend onderwijs
De ‘oude’ Leerling Gebonden Financiering, ook wel rugzakje genoemd,
bestaat straks niet meer in het voortge
zet onderwijs. Ambulante begeleiders
zijn de laatste jaren ook steeds deskundiger geworden en mogen leerlingen
en scholen op verschillende manieren
ondersteuning bieden. In ons samenwerkingsverband spreken we dan
ook liever van Begeleiders Passend
Onderwijs (BPO-er).

Samenwerking
Onderwijs en
jeugdhulpverlening
De gemeenten krijgen, als de
wetswijziging jeugdzorg doorgevoerd wordt, vanaf 2015 de regie
over onder andere de jeugdzorg.
Zij moeten er op toezien dat er
een goede verbinding is tussen
preventieve jeugdzorg/
hulpverlening en onderwijs.
Het onderwijs is verplicht om, als ze signaleren dat een jongere en of ouder
een probleem heeft, dit te bespreken

In plaats van een rugzakje hebben scholen

en zo nodig door te geleiden (via het

de mogelijkheid om voor leerlingen zoge-

ZAT) of samen te werken met preventieve jeugdhulpverlening. Gemeenten,

naamde ondersteuningsarrangementen
aan te vragen. Met zo’n arrangement kun-

goed kunnen informeren over de moge-

over de overstap (aanmeldingsprocedure,

organisaties voor jeugdhulpverlening,

nen ze zelf of een andere deskundige, zoals

lijkheden. Ook tijdens de open dagen van

toelating en plaatsing), de toets- en test-

jeugd GGZ en GGD en onderwijs in de

een BPO-er ondersteuning laten bieden.

scholen kunnen ouders en leerlingen zich

resultaten en het advies van de school van

regio Waterland zijn daarom nu al in-

hierover laten informeren.

herkomst. De afspraken daarover zijn vast-

tensief in gesprek om te onderzoeken

gelegd in het protocol Waterlandse Over-

hoe die aansluiting gerealiseerd kan

Leerlingen kiezen voor
onderwijs dat bij ze past

Ouders/school hebben eigen rol

stap dat op de site van de samenwerkings-

worden. In de ondersteuningsstructuur

Er wonen ongeveer 9300 leerplichtige jon-

Ouders hebben een grote rol in het geheel

verbanden gepubliceerd wordt. Op grond

is ingebouwd dat regelmatig overleg

geren van 12-18 jaar in de regio waarvan

en zijn primair verantwoordelijk voor hun

van de wet op het primair onderwijs heb-

plaatsvindt tussen leraren over leerlin-

ongeveer 7500 leerlingen voor een regulie-

kind. De scholen krijgen wettelijk zorgplicht,

ben ouders recht op inzage in het onder-

gen. In sommige gevallen is er voor een

re school kiezen. De scholen in Waterland

zij moeten samen met ouders naar een

wijskundig rapport.

leerling extra ondersteuning nodig.

doen hun best om het aanbod geschikt te

passende onderwijsplaats in het samen-

maken voor zoveel mogelijk leerlingen. Elk

werkingsverband zoeken als zij zelf geen

weten wat een school kan

van de school of een externe organi-

jaar neemt het aantal leerlingen dat voor

passend onderwijsaanbod kunnen doen.

Alle scholen stellen een ondersteunings-

satie, zoals een jeugdhulpverlener.

een school in Waterland kiest toe. Alle scho-

Ouders hebben de wettelijke plicht om in-

profiel vast. Daarmee informeren ze ouders

len zijn ook met openbaar vervoer goed te

formatie over eventuele onderwijsbeper-

over de mogelijkheden van de school. De

In het geval dat er nog geen passende

bereiken.

kingen en ondersteuningsbehoefte van

meeste scholen voegen deze informatie

oplossing of ondersteuning gevonden

hun kind met de school te delen.

toe aan de schoolgids, sommige scholen

is, wordt de beslissing genomen om de

Dat kan ondersteuning zijn van iemand

maken er een brochure van. De ondersteu-

leerling te bespreken in een interne

in een ondersteuningsprofiel welke onder-

Aanmelding en toelating

ningsprofielen zullen dit jaar op de website

bespreking of in het zorg- en advies-

steuning zij kunnen bieden. Die ondersteu-

De overstap van leerlingen naar het voort-

van de scholen te vinden zijn. Ouders en

team (ZAT). Hierin nemen ook externe

ning is beschikbaar voor alle leerlingen die

gezet onderwijs na groep 8 wordt nauw-

leraren hebben adviesrecht op het school-

deskundigen plaats zoals een school-

naar die school gaan. Dit profiel wordt ge-

keurig voorbereid. De ouders zijn daar nauw

ondersteuningsprofiel via de medezeggen-

arts en een jeugdhulpmedewerker.

publiceerd zodat ouders/verzorgers zich

bij betrokken en ze worden geïnformeerd

schapsraad van de school.

De scholen beschrijven in hun schoolgids of

Ontwikkelingsperspectief voor
leerling met extra ondersteuning
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan is het prettig om zijn of haar
ontwikkelingsmogelijkheden te kennen en te evalueren. Speciaal daarvoor
stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op, waarin staat
welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen.

zich volgens de verwachte lijn ontwikkelt.

School stelt ontwikkelingsperspectief vast,

tief rekening houdt met medische gege-

Daarnaast blijft de school u op dezelfde

ouders leveren input. Het biedt handvat-

vens, informatie over eerder verleende hulp

manier informeren als nu al gebeurt.

ten waarmee de leraar het onderwijs kan

en ondersteuning en behaalde leerresulta-

afstemmen op de behoefte van uw kind.

ten. Er moet ook rekening gehouden wor-

En het laat de school, uw kind en u duide-

den met de thuissituatie en zonodig moet

lijk zien waar de school met uw kind naar-

de school aanvullende observaties of on-

toe werkt en aan welke instroomeisen uw

derzoek doen.

Zo kan de school ook eerder ingrijpen als
de ontwikkeling van uw kind sneller of juist
langzamer verloopt. U wordt elk jaar geïnformeerd over de voortgang van uw kind.

codewoord:
SAMEN STERK!
Vanaf 1 augustus a.s. is het een feit.
Voor ouders van kinderen met een
ondersteuningsbehoefte gaat er het
nodige veranderen. Reden voor Nina
de Ruiter, Heidi Oudejans en Anita de
Waard om het Oudernetwerk Passend
Onderwijs in het leven te roepen.
Samen weet je meer dan in je eentje en

De school evalueert elk jaar het
ontwikkelingsperspectief en stelt
het waar nodig bij...

door het netwerk kunnen ouders tips, informatie en ervaringen uitwisselen. Dat is het
idee. Het netwerk is een besloten facebook
groep, voor ouders/verzorgers van kinderen

Aanspreekpunt

met een ondersteuningsbehoefte. Zowel

het vervolgonderwijs.

Voortgang jaarlijks
registreren en evalueren

Bent u het niet eens met het ontwikke-

voor primair als voortgezet onderwijs. Zo kun

lingsperspectief van uw kind, dan is de

je elkaar helpen met informatie over een

De scholen in het voortgezet onderwijs

Gedurende de schoolperiode zal het per-

school uw eerste aanspreekpunt. Komt u

schoolkeuze, ervaringen delen over profes-

betrekken ook uw kind bij het opstellen

spectief van uw kind steeds duidelijker wor-

er samen niet uit, dan kunt u een onder-

sionele hulp, die je zoekt of gewoon om

van het ontwikkelingsperspectief. Als uw

den. Daarom evalueert de school elk jaar

wijsconsulent om advies vragen of een

even je hart te luchten.

kind handelingsbekwaam en meerder-

het ontwikkelingsperspectief en stelt het

klacht indienen bij het schoolbestuur. U

Meer informatie vindt u op:

jarig is, is dat zelfs verplicht. Daarnaast

waar nodig bij. De school is verder verplicht

kunt uw geschil ook voorleggen aan de

www.facebook.com/groups/Oudernetwerk

schrijft de wet voor dat de school bij het

om de voortgang van uw kind jaarlijks te re-

tijdelijke, landelijke geschillencommissie

PassendOnderwijs of mail naar:

vaststellen van het ontwikkelingsperspec-

gisteren, zodat u goed kunt zien of uw kind

passend onderwijs.

oudernetwerkpassendonderwijs@gmail.com

kind moet voldoen om succesvol te zijn in
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