
WIL JE ALS OUDER MEEPRATEN OVER PASSEND ONDERWIJS? DAT KAN NATUURLIJK.

VERBETERPUNTEN INCLUSIEF ONDERWIJSWAT IS HET SAMENWERKINGSVERBAND?

VAN PASSEND ONDERWIJS 

NAAR INCLUSIEVER ONDERWIJS

PRAAT MEE!
Diverse bijeenkomsten. Check 
voor de actuele bijeenkomsten 
de website van het SWV.

LEES MEE!
Vanaf 22 januari kun je alles 
vinden op onze nieuwe website 
Oudersteunpunt.

Benieuwd naar alle 25 verbeterpunten? 
Lees dan het complete verslag voor schoolbesturen.

Inclusief onderwijs is niet van vandaag op morgen geregeld. 
Hieronder vind je de belangrijkste verbeterpunten van het  
ondersteuningsplan 2022- 2026.

In november 2020 is de landelijke evaluatie van Passend 
Onderwijs gepubliceerd. 25 verbeterpunten leggen de 
basis voor meer samenwerking tussen regulier onderwijs, 
speciaal onderwijs en gemeentelijke jeugdzorg. Deze reis 
leidt naar inclusiever onderwijs; onderwijs waarin kinderen 
vanuit allerlei achtergronden, met en zonder beperkingen, 
samen spelen, werken en leren. De 25 verbeterpunten 
vormen de basis van de reis. 

In het samenwerkingsverband  
Helmond Peelland (SWV) werken  
scholen uit 10 gemeenten samen  
om een dekkend aanbod voor  
onderwijs te bieden.
 
Het SWV is verantwoordelijk  
om een passende onderwijsplek  
voor ieder kind in dit gebied  
te realiseren. SOMEREN ASTEN

HEEZE

NUENEN

DEURNE

LAARBEEK GEMERT BAKEL

BOEKEL

GELDROP MIERLO

HELMOND

VAN LEERPLICHT NAAR LEERRECHT
Het woord leerrecht geeft een betere lading dan leerplicht.  
Ieder kind heeft recht om naar school toe te gaan. Ook als  
er beperkende omstandigheden zijn. 

STRUCTUREEL HOORRECHT VOOR LEERLINGEN
De mening van de leerling is belangrijk. Leerlingen hebben 
inspraak in het gesprek over hun ondersteuningsbehoefte. 

OUDERSTEUNPUNT 
Een (digitaal) platform waar ouders vragen kunnen stellen.

ESCALATIELADDER
Een helder stappenplan wanneer ouders en school er niet uitkomen.

LANDELIJKE NORM VOOR BASISONDERSTEUNING
Iedere school is verplicht om bepaalde basisondersteuning 
aan te bieden.

DUIDELIJKE BESLUITVORMING ALS EEN KIND THUIS ZIT
OF ALS ONDERWIJS EN JEUGDZORG GEEN AANBOD HEBBEN
Iedere VO-leerling heeft recht op een vast aanspreekpunt.

MEER MOGELIJKHEDEN OM THUISZITTEN TE VOORKOMEN 
Wat heeft de leerling nodig, hoe gaan we dat organiseren en 
wie hebben we daarvoor nodig?

OUDERS WORDEN BETER BESCHERMD TEGEN 
VEILIG THUIS MELDINGEN
Bij een geschil over passend onderwijs mag de school 
geen VT-melding maken.

SCHOLEN MOETEN ZORGPLICHT BETER NAKOMEN
Bekijk hier wat met zorgplicht wordt bedoeld.

IEDERE SCHOOL IS VERPLICHT OM ELK SCHOOLJAAR HET 
SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN TE ACTUALISEREN
Hiermee is inzichtelijk wat een school wel of niet kan bieden 
aan extra ondersteuning.

SNELLERE BESLUITVORMING BIJ THUISZITTEN 
Denken in oplossingen in plaats van problemen.

LANDELIJK BINDENDE UITSPRAAK BIJ GESCHILLEN
De uitspraak van de landelijke geschillencommissie 
wordt bindend voor scholen en ouders.
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TOEWERKENNAAR EEN NIEUW ONDERSTEUNINGSPLAN2022-2026

DENK MEE!
Word lid van de 
Ondersteuningsplanraad 
(OPR).

www.po.swv-peelland.nl

WAT IS EEN ONDERSTEUNINGSPLAN?

Iedere 4 jaar maakt het SWV samen  
met schoolbesturen, gemeenten en  
andere partijen afspraken om passend  
onderwijs voor ieder kind te realiseren. 
Dat leggen we vast in een  
ondersteuningsplan.

ONTWIKKELINGEN SAMENWERKINGS-
VERBAND HELMOND-PEELLAND PO

Wat zijn de verbeterpunten voor het 
SWV Helmond-Peelland PO?
 
• Thuisnabij kinderen opnemen  
 en behouden
• Ondersteuning op de reguliere 
 basisscholen versterken
• Expertise regionaal inzetten
• Optimaliseren van de samenwerking
 tussen de scholen
• Optimale inzet van jeugdzorg
• Optimale samenwerking met jeugdzorg
• Denken in kansen voor kinderen

https://po.swv-peelland.nl/sites/po.swv-peelland.nl/files/media/bestanden/SWV%20-%20Informatie%20set%20ondersteuningplan%20SWV%20%20PO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eQQJclrWI4M
http://www.po.swv-peelland.nl

