Op weg naar inclusiever
onderwijs en de rol van
samenwerkingsverbanden

PASSEND ONDERWIJS IS MISLUKT OP WEG

Van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs

Van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs
Doel: leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften steeds vaker naar dezelfde school
Missie: We werken toe naar inclusievere onderwijsvoorzieningen met behoud en
doorontwikkeling van specialistische netwerken. Zodat leerlingen met en zonder
ondersteuningsbehoefte steeds vaker naar dezelfde school kunnen, in dezelfde klas zitten en
samen spelen op het schoolplein.
Routekaart: de route naar inclusiever onderwijs loopt via passend onderwijs via de volgende
fases:
• Doorbouwen passend onderwijs en benutten huidige mogelijkheden
• Intensievere samenwerking regulier, speciaal en zorg
• Mengvormen soorten onderwijs en zorg rond het kind georganiseerd

15 jaar!

Van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs
Rol ministerie:
• Opstellen van een routekaart op weg naar inclusiever onderwijs in 15 jaar
• Stimuleren o.a. met experimenteerregeling “samenwerking regulier-speciaal onderwijs
• Onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving wegnemen
Rol samenwerkingsverbanden:
• Stimuleren dat regulier een speciale scholen expertise uitwisselen en zorgen dat hierop
een gezamenlijke visie en afspraken hierover in het ondersteuningsplan worden
opgenomen, zodat meer kennis en expertise binnen het regulier onderwijs wordt
opgebouwd en zoveel mogelijk leerlingen in de klas binnen de reguliere context de
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
• Ondersteunen samenwerking regulier en SO om te komen tot een dekkend en inclusiever
aanbod in de regio
• Maken afspraken met gemeenten over o.a. jeugdhulp en huisvesting om te komen tot
inclusiever onderwijs

KENNISMAKING
Aantal leerlingen:
Aantal schoollocaties:
Aantal schoolbesturen:

18.804
98
16

Kenmerkend voor dit SWV:
•
•
•

Samen passend onderwijs vormgeven.
‘Regulier waar het kan, speciaal waar het nodig
is’ en ‘lokaal waar het kan, regionaal waar het
moet’.
Verbinding, resultaatgerichte ambitie en
eigenaarschap.

Welke rol speelt dit SWV:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visie & koers vormen & dragen & gesprek faciliteren
Initiëren & faciliteren van ontwikkelingen
Begeleiden & ondersteunen van betrokkenen
Ondersteunen richting specialistische voorziening
Ondersteunen richting inclusiever onderwijs
Verbinden van partijen en relaties
Inzet ondersteuningsspecialisten in de scholen
Financieren van ontwikkelingen

Meer info: www.swvpo3006.nl

KENNISMAKING
Aantal leerlingen: 17548
Aantal schoollocaties: 92
Aantal schoolbesturen: 11
Kenmerkend voor dit SWV:
- 1 ondersteuningsplan samen met SWV VO
- 1 uitvoeringsorganisatie voor beide SWV
- Verschillende uitdagingen in PO en VO
- Intensieve samenwerking met jeugdzorg en
kinderopvang in de (speciale) scholen
- Vorming van expertise scholen. (IKEC)
- Doorgaande lijn 0-18 is de opdracht!
Welke rol speelt dit SWV:
• Initiëren & faciliteren van ontwikkelingen
• Begeleiden, verbinden & ondersteunen van
betrokkenen
• Ondersteunen richting inclusiever onderwijs
• Inzet ondersteuningsspecialisten in de scholen
(PO)
• Financieren van ontwikkelingen

Meer info: www.dewestfrieseknoop.nl

KENNISMAKING
Aantal leerlingen:
ca. 28 duizend
Aantal schoollocaties: 126
Aantal schoolbesturen: 23
Kenmerkend voor dit SWV:
•
•
•
•

Innovatief en samen (met elkaar de Meierij)
Afbouw van het speciaal basisonderwijs (5
scholen) en integratie in het regulier
Inspiratieregio aansluiting jeugdhulp en
passend onderwijs
Lage deelname percentages (totaal 2% so en
sbo)

Welke rol speelt dit SWV:
•
•
•
•
•
•

Visie en planvorming faciliteren
Regie op en aanjagen van de
uitvoeringsagenda
Begeleiden en ondersteunen van kinderen,
ouders en leerkrachten
Behouden van kennis en expertise
Financieren (anders inzetten middelen)
Monitoren kinderen

Meer info: www.swvdemeierij-po.nl

IN GESPREK
1) Welke rol speelt jouw samenwerkingsverband nu op het pad naar
inclusiever onderwijs?
2) Welke rol zou jij samenwerkingsverband idealiter moeten spelen op het pad
naar inclusiever onderwijs?
3) En wat heb jij daar voor nodig?

