
Passend Onderwijs 
de rol van de MR 

Helmond, 16-06-2015 
Wim van Bree 



Agenda 

• Wie is wie 

• Passend Onderwijs  

• Samenwerkingsverbanden 

• Werkwijze SWV 

• Samenstelling OPR 

• Ondersteuningsplan 

• Ondersteuningsprofiel 

• Aandachtspunten 

• Communicatie 

• Gevolgen 

• Afsluiting 
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Passend Onderwijs 

• Vooral voor leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte 

• Aansluiting bij de behoefte van het kind, de 
mogelijkheden van de leraar en de wens van 
de ouders 

• De school levert de ondersteuning of er wordt 
gezocht naar een school die dat kan  
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Uitgangspunten 

• Het kind centraal 

• Kwalitatief goed onderwijs 

• Vakbekwame leraren 

• Middelen t.g.v. ‘primair proces’ 

• Kostenefficiency, minder bureaucratie 

• Scholen en schoolbesturen werken samen  

• Afstemming school, gemeente en jeugdzorg  
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 SWV PO 3008 
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Helmond, Asten,  
Gemert-Bakel, 
Laarbeek, Boekel,  
Geldrop-Mierlo, 
Deurne, Someren, 
Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten,  
Heeze-Leende 
 
120 scholen 
24 besturen 
26742 leerlingen 



Werkwijze SWV 
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SWV 
Bestuur 

SB 

school school school 

SB SB 

OPR 

GMR 

MR 

MRp 



Samenstelling OPR 

 

Alle ouders en personeel kunnen zich 
kandidaat stellen. 

 

MR-en kiezen de kandidaten. 
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OPR  Ondersteuningsplan 

• Ondersteuningsvoorzieningen 

• Ononderbroken ontwikkelingsproces 

• Leerlingen extra ondersteuning passend mogelijke plaats 

• Procedure, criteria voor  

verdeling, besteding, toewijzing van middelen en 
voorzieningen, meerjarenbegroting 

plaatsing leerlingen SBO, SO en VSO 

terugplaatsing, overplaatsing 

•   Resultaten, beoogd en bereikt 

•   Informatievoorziening ouders 
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MR Schoolondersteuningsprofiel 

 

Een beschrijving van de voorzieningen 
die zijn getroffen voor leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven. 
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Aandachtspunten 

Ondersteuningsplan  

 

Schoolondersteuningsprofiel 

 

• Dekkend aanbod SWV 

• Informatie over geldstromen 

• Medezeggenschap 

• Kwaliteit onderwijs, scholing 
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Toekomst 

• Van huidige SOP naar ……………… 

• Welke ontwikkeling gaat de school 
doormaken? 

• Is de huidige basis in de toekomst nog 
voldoende? 

• Willen we een school die 
– Gespecialiseerd is in één vorm van zorg of 

– Afspiegeling is van de samenleving? 

– Mix 



Communicatie Informatie Invloed 
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MR 

Achterban 

GMR 

SB 

Directie 

OPR 

SWV 



Gevolgen MR 

• Wat betekent de invoering van Passend 
Onderwijs voor de MR? 

• Rol 

• Eisen 

• Verwachtingen 

 

• Stickeren 



Afronding 

• Vragen 

 

• Wat neemt u mee? 

• Wat laat u achter? 

 

 passendonderwijs.nl 

 medezeggenschap-passendonderwijs.nl 

 infowms.nl 

 poraad.nl 

 oudersonderwijs.nl 
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