
‘Regulier waar het kan,
speciaal waar het moet’

Wat u als ouder moet weten
over Passend Onderwijs



In Nederland geldt per 1 augustus 2014 
de wet op Passend Onderwijs. Volgens 
deze wet hebben alle kinderen recht op 
goed onderwijs dichtbij huis, ook  
kinderen die ondersteuning nodig  
hebben. Scholen hebben de plicht er  
voor te zorgen dat iedere leerling die  
zich op hun school aanmeldt of op hun 
school zit, passend onderwijs krijgt. 

Mijn kind heeft ondersteuning  
nodig, wat nu?

De meeste ouders en leerlingen merken niet zoveel van 
deze wet. Maar als je kind ondersteuning nodig heeft 
omdat het bijvoorbeeld autistisch is, zeer moeilijk leert 
of een andere beperking heeft, dan heb je daar als  
ouder wel mee te maken. De school kijkt altijd eerst  
wat zij zelf voor uw kind kan betekenen. De school 
kan bijvoorbeeld haar leerkrachten extra begeleiden of 
andere middelen en faciliteiten inzetten. Als uiteindelijk 
blijkt dat de school uw kind niet de noodzakelijke  
ondersteuning kan bieden, gaat zij samen met u,  
op zoek naar een school die dit wel kan.

Hoe weet ik welke ondersteuning  
een school biedt?
 
Het SamenWerkingsVerband (SWV) Helmond-Peelland 
PO heeft ervoor gezorgd dat alle basisscholen in de 
regio Helmond-Peelland een hoog niveau van basis- 
ondersteuning bieden. Dit houdt in dat er op deze  
basisscholen voldoende middelen zijn voor ondersteu-
ning aan leerlingen die dit nodig hebben. De manier 
waarop de scholen deze ondersteuning inzetten, is 
echter per school verschillend. Daarom is het voor u 
belangrijk om te weten welke basisondersteuning u van 
een school mag en kan verwachten. Dit kunt u lezen in 
het schoolondersteuningsprofiel van elke school. Deze 
vindt u op de website van het schoolbestuur en vaak 
ook op de website van de betreffende school.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dichtbij huis
Passend Onderwijs

 Het samenwerkingsverband (SWV) 

     Helmond-Peelland PO geeft in de regio

Helmond-Peelland invulling aan de Wet 

Passend Onderwijs zoals die per 1 augustus 

2014 van kracht is. Om alle kinderen in onze 

regio goed onderwijs te kunnen geven,  

werken reguliere en speciale basisscholen 

samen binnen een SWV. Het SWV is  

verantwoordelijk voor de toekenning en 

bekostiging van zorg en ondersteuning aan 

kinderen met een extra onderwijsbehoefte. 

De scholen in het SWV maken zelf afspraken 

over de ondersteuning aan leerlingen en de 

bekostiging hiervan.



Mijn kind heeft meer nodig dan 
school kan bieden
Het kan zijn dat de basisondersteuning op de school niet 
toereikend is voor uw kind. De school gaat dan op zoek 
naar een school die deze noodzakelijke ondersteuning 
wel kan bieden. Dit kan een reguliere school zijn in de  
regio, maar het kan ook een school zijn voor Speciaal 
Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO).  
Om hiervoor in aanmerking te komen moet vooraf een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) voor uw kind opgesteld 
worden. 
 

Toelaatbaarheidsverklaring voor  
speciaal onderwijs
Om naar een SBO of SO te kunnen gaan, heeft uw kind 
tevens een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Met 
dit document heeft uw kind toestemming om een vorm 
van speciaal (basis)onderwijs te bezoeken. Deze TLV 
vraagt de school, in overleg met u, aan bij het SWV  
Helmond-Peelland PO.

Ouders zijn een belangrijke partner

Uiteraard handelt een school altijd in nauwe samen-
werking met u als ouder. U bent voor iedere school een 
belangrijke partner. Dit geldt zowel voor de school waar 
uw kind zit of waar uw kind is aangemeld, als voor de 
school waar uw kind naartoe gaat. 

Het kan voorkomen dat de school informatie over uw 
kind wil vragen aan bijvoorbeeld het kinderdagverblijf  
of dat een school inzage wil in onderzoeksrapporten.  
Hiervoor wordt vooraf altijd uw toestemming gevraagd. 

Kan ik mijn kind op elke school naar 
keuze aanmelden?
 
Als ouder hebt u een vrije keuze. U mag uw kind dus op 
iedere basisschool aanmelden. Hoe u uw kind moet  
aanmelden, is niet overal hetzelfde. Informeer hiernaar 
bij de school van uw keuze. De school handelt altijd in 
het belang van uw kind. Hoe meer een school over uw 
kind weet, des te beter de ondersteuning.    
Wanneer mag een school mijn kind 
weigeren?
 
De school mag om twee redenen weigeren uw kind  
in te schrijven:

1 De school is vol (dit geldt voor iedereen; dus zowel  
 voor kinderen zonder als voor kinderen met 
 ondersteuning). De school gaat dan samen met u op 
 zoek naar een passende school voor uw kind.

2 De school kan uw kind niet de noodzakelijke 
 ondersteuning bieden. Ook in dit geval heeft de 
 school de zorgplicht om samen met u een passende 
 school te vinden voor uw kind.



Bezwaar

Uiteraard doet elke school haar uiterste best om voor uw kind een zo goed mogelijke ondersteuning te  
realiseren. Als u het, om wat voor reden dan ook, niet eens bent met het ondersteuningsaanbod dat  
de school biedt, dan kunt u bezwaar maken. 

Meer informatie over bezwaarprocedures kunt u vinden op www.swv-peelland.nl.

Meer informatie
SWV Helmond-Peelland PO
Berkveld 19
5709 AE Helmond

0492 511 232
info@swv-peelland.nl
www.swv-peelland.nl

Wilt u meer weten over Passend Onderwijs?  
Ga dan naar www.passendonderwijs.nl

http://po.swv-peelland.nl/bezwaarprocedure
http://www.swv-peelland.nl
http://www.passendonderwijs.nl



