
 
 

  

 

 
 

 
 

Nieuwsbrief nr. 5 

Passend Onderwijs 
 

 

 

 Passend Onderwijs van start    

 

Misschien is het voor de één heel onopvallend gegaan en 
voor de ander met een schok, maar de uitvoering van de 
wetgeving passend onderwijs is op 1 augustus j.l. van start 
gegaan. Terug van vakantie dienden zich op de eerste dag 
al enkele ‘casussen’ aan van leerlingen die nog geen 
passende plek hadden voor het nieuwe schooljaar. Nu is het 
zo dat er altijd wel een paar leerlingen zijn voor wie dit geldt, 
maar in het kader van de start van passend onderwijs zijn 
we hier extra alert op. Met behulp van schooldirecteuren, 
team- /afdelingsleiders en zorgcoördinatoren, hebben we 
dan ook al deze leerlingen snel weten te plaatsen. Ook was 
een aantal leerlingen op het vso begonnen, maar nog niet in 
het bezit van een (voortgezette) indicatie 
of  toelaatbaarheidsverklaring (tlv), hetgeen sinds 1 
augustus wel vereist is. Voor de Commissie voor Toewijzing 
en Advies (verderop in de nieuwsbrief meer over de CTA) 
betekende dit een vliegende start met een aantal 
bijeenkomsten in september om iedereen nog voor de 
teldatum van 1 oktober 2014 te voorzien van de juiste 
ondersteuning of een tlv. Ondertussen gaan ontwikkelingen 
door en van een aantal zaken lees je in deze nieuwsbrief de 
voortgang. >> Lees verder 
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Commissie voor toewijzing en advies  

 

https://u80220.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=0KFPOH-2Fm-2FO9LzbVxc5DzB9DOoEoqtYk2Nlq3ENkqCbl1FyI-2FNZj83DWR0srhpqa2vxCrThqzUJ-2BrOIaQyxwtopLv7Mx2lkzYivOB8EKi6Rw-3D_g4gVmen83VatNtNf1dICAykRxNEJsUm-2FtTo-2FcKv2DDq4AtfbTO-2FTWksFhGT6RHNcKfFGNQbPnZlBh-2BrCv1maydUB2uvwHTi9hPpgL7fYVMQW6tGOy5fsBVaN2-2BiHGYntBI-2BIj-2FwE3sjlPHoe4hXOadIhT9edWDuh9q6-2BXRXNalfI46Dp1JzrFymvbqCJTOl-2F5PsN0s-2BEm5GwG3bp4fa98A-3D-3D
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https://u80220.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=0KFPOH-2Fm-2FO9LzbVxc5DzB9DOoEoqtYk2Nlq3ENkqCbl1FyI-2FNZj83DWR0srhpqa2vxCrThqzUJ-2BrOIaQyxwtohYEcIs-2Fgi44DSysGveAFsI-3D_g4gVmen83VatNtNf1dICAykRxNEJsUm-2FtTo-2FcKv2DDq4AtfbTO-2FTWksFhGT6RHNcKfFGNQbPnZlBh-2BrCv1mayex-2BUmdTht1GIjgyxdaZdj1XhXuXKNytDMoqE38-2F8Bsr1LLzNS9lJ88cbvsuXjIh43kRU-2FVG6V7jaEry0U9jsf5oIQoeA-2FP72wGN3OEb8LiTIDJA8O5yC8NKUM0jZ9xB5w-3D-3D
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Indien de ondersteuningsbehoefte van de leerling de 
mogelijkheden van de school te boven gaat, gaat de school 
in overleg met de ouders op zoek naar een passende plek 
buiten de eigen school. Als deze gevonden wordt in één van 
de voorzieningen van het samenwerkingsverband of in het 
vso, dient een toelaatbaarheidsverklaring te worden 
aangevraagd. De toelaatbaarheidsverklaring voor het vso 
wordt aangevraagd bij de CTA (commissie voor toewijzing 
en advies).Bij de voorbereiding van de aanvraag speelt het 
zorg- en adviesteam van de school een belangrijke rol. De 
aanvraag dient daar besproken te worden met alle partners 
die bij de leerling betrokken zijn. Bij een aanvraag voor een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het vso dient een advies 
van een orthopedagoog en een tweede deskundige 
gevoegd te worden. De CTA bestaat uit 2 permanente leden 
en 3 leden die worden betrokken uit een poule van 12. Eén 
van de permanente leden is een gedragswetenschapper en 
één is de voorzitter van de CTA. De poule van 12 personen, 
waaruit de drie overige leden van de CTA toegevoegd 
worden, bestaat uit leidinggevenden, docenten en 
zorgcoördinatoren van de verschillende scholen en 
onderwijssoorten binnen het samenwerkingsverband.>> 
Lees verder 

Lees verder... 

 Themamiddag 29 oktober 
 Aansluiting vo-mbo 
 Thuiszitters 

 
 
 
 

    

  

 

 
Aansluiting onderwijs-jeugdteams  

 

Op dit moment zijn we bezig met het maken van afspraken 
over de aansluiting tussen het onderwijs en de jeugdteams. 
Het samenwerkingsverband wil vooral de inzet van het 
schoolmaatschappelijk werk versterken en borgen in de 
aansluiting met de jeugdteams. Daarnaast is een goede 
terugkoppeling vanuit het jeugdteam en de bijbehorende rol 
van de regisseur van het gezin naar de school erg 
belangrijk. In de stuurgroep jeugd, waaraan zowel het 
samenwerkingsverband als de gemeente en de aanbieders 
van jeugdhulp die in de jeugdteams zijn vertegenwoordigd 
deelnemen, wordt deze gedachte ondersteund. De 
komende tijd wordt dit verder uitgewerkt. Voor 1 januari a.s. 
zullen het bestuur van het samenwerkingsverband en de 
wethouders van jeugd en onderwijs in de regio een besluit 
nemen over de wijze van samenwerking. >> Lees verder 

Korte meldingen 

 Agenda/mijlpalen 

     

 

 
  

 
 

 

 

  
Master SEN 

 Diagnostische klas  
(voorheen Op de Rails) 

 

 

De afgelopen periode zijn veel (landelijke) 
beleidsafspraken gemaakt die van invloed 
zijn op de professionele ontwikkeling in de 
scholen. Zaken als talenten ontwikkelen, 
passend onderwijs en de invoering van de 
referentiekaders taal en rekenen hebben 
invloed op de dagelijkse onderwijspraktijk 
en vragen iets van de deskundigheid in de 
school. Vanuit de mogelijke behoefte om 
scholen zich verder te laten ontwikkelen 
op het gebied van speciale onderwijszorg 
wordt vanuit het samenwerkingsverband 
Zaanstreek een deel van de opleiding 
Master SEN in de vorm van modules (zgn. 

Het samenwerkingsverband Zaanstreek 
kent een aantal kortdurende 
voorzieningen, die er op gericht zijn de 
leerling te laten werken aan zijn of haar 
gedrag en persoonlijke problemen, zonder 
dat daarbij de leerachterstand te groot 
wordt. Eén van die voorzieningen is de 
diagnostische Klas, de nieuwe naam voor 
Op de Rails. De diagnostische klas is 
gevestigd op het Altra College en heeft een 
capaciteit van 7 leerlingen. maximale 
verblijfsduur is 6 maanden. De opdracht 
van de diagnostische klas is de leerlingen 
in zo kort mogelijke tijd te helpen met hun 
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https://u80220.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=0KFPOH-2Fm-2FO9LzbVxc5DzB9DOoEoqtYk2Nlq3ENkqCbl1FyI-2FNZj83DWR0srhpqa26vGwZr0-2BrlPYvPaU1aDweGMsLAx6YWcQEDYqTeY6MgU-3D_g4gVmen83VatNtNf1dICAykRxNEJsUm-2FtTo-2FcKv2DDq4AtfbTO-2FTWksFhGT6RHNcKfFGNQbPnZlBh-2BrCv1mayTBPjodWErcrPhoSbym1lRCJ5q0ziaBIdzwjgBy-2BTkPIChLEwZGkFPJ6IhlqvDrvI3eEx0tPdX6eBMz8mS7nEzhGEUXxtFNM-2B52qa2ZLXdmpXSb0aveXneNrczRzIDGixQ-3D-3D
https://u80220.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=0KFPOH-2Fm-2FO9LzbVxc5DzB9DOoEoqtYk2Nlq3ENkqCbl1FyI-2FNZj83DWR0srhpqa26vGwZr0-2BrlPYvPaU1aDweGAR3J3imQd2D-2FfLx5FMrSs-3D_g4gVmen83VatNtNf1dICAykRxNEJsUm-2FtTo-2FcKv2DDq4AtfbTO-2FTWksFhGT6RHNcKfFGNQbPnZlBh-2BrCv1mayYihKNOWevlBvlU6O-2BeBt9Yfo9O-2BmuYw-2BSVX93d3VBKRe-2BdB2nAeaoKiufU17XD-2Fw9zoIg7s3InsiHAAjjJsD6UwSHdQux2ynkKGV81tPOVzoJlNocHdpPmOa0WoScCQfg-3D-3D
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bouwstenen) in samenwerking met 
Windesheim in company 
georganiseerd.>> Lees verder 

gedrag en met de sociale omgeving, zodat 
ze de balans terugvinden en weer tot leren 
komen.>> Lees verder 
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