
 

 
 
 
 
Hoofddorp, 1 oktober 2013 
 
Betreft: Passend onderwijs 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
 
Passend onderwijs gaat voor het basisonderwijs m.i.v. 1 augustus 2014 in onze regio van start.  
Het samenwerkingsverband Passend onderwijs Haarlemmermeer is een samenwerking tussen alle 
schoolbesturen voor primair onderwijs in de Haarlemmermeer. De basisschool van uw kind maakt 
deel uit van dit samenwerkingsverband.  
 
“Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor 
iedere leerling, passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om 
al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig 
gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.”  
 
Het samenwerkingsverband is er verantwoordelijk voor dat er geen leerling thuis zit. Wij willen 
leerlingen zoveel mogelijk een plaats bieden op de basisschool. De basisschool krijgt financiële 
ondersteuning om passend onderwijs te organiseren. Het kan zijn dat uw kind op de basisschool zit 
en extra ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning kan plaatsvinden op de school waar uw kind 
nu zit, op een school  voor speciaal basis onderwijs (SBO) of op een school voor speciaal onderwijs 
(SO). In dat geval gaat u samen met de basisschool op zoek naar de passende onderwijsplek.  
Wanneer u, de basisschool en de  ondersteunende partij (eventueel een nieuwe school) tot 
overeenstemming komen over de juiste plek, geeft het samenwerkingsverband altijd toestemming. 
Het samenwerkingsverband heeft geen  inhoudelijke indicatiecommissie, maar controleert of de 
oplossing door de drie partijen gedragen wordt. Indien de onderwijsondersteuning uitgevoerd wordt 
op een andere school (bijvoorbeeld SBO of SO), dan krijgt uw kind van het samenwerkingsverband 
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de nieuwe school.   
 
In de bijlage zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen. Het kan zijn dat deze informatie vragen bij 
u op roept. Stel de vragen gerust op de school van uw kind. Indien de school uw vraag over de 
nieuwe werkwijze nog niet kan beantwoorden, kunt u contact opnemen met de Centrale dienst van 
het samenwerkingsverband.  Wij beantwoorden graag uw vragen. 
  
Namens het samenwerkingsverband, 
 
 
 
Ekon Hartog 
Directeur  
Passend onderwijs Haarlemmermeer 
 
Bijlage: wijzigingen m.i.v. 1 augustus 2014 



 

 
 
 
Bijlage:  wijziging m.i.v.  1 augustus 2014 
 
 
Wij hebben een aantal uitwerkingen opgenomen indien uw kind momenteel extra ondersteuning 
krijgt. Meer informatie kunt u vinden op www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl 
 
Heeft uw kind een cluster 1 of 2 indicatie? 
Cluster 1 en 2 vallen wat betreft passend onderwijs niet onder het samenwerkingsverband. Voor 
deze leerlingen blijven de regelingen uit de eigen clusters van kracht.  
 
Zit uw kind op het speciaal onderwijs? 
Alle leerlingen woonachtig in de Haarlemmermeer, die momenteel op een vorm van speciaal 
onderwijs zitten, mogen deze school tot en met het einde van de basisschool afronden. Herindicaties 
zijn daardoor niet meer nodig.   
 
Zit uw kind op het speciaal basisonderwijs? 
Alle leerlingen, ongeacht de woonplaats, die momenteel op een school voor speciaal basisonderwijs 
zitten mogen deze school tot en met het einde van de basisschool afronden. Herindicaties zijn 
daardoor niet meer nodig.   
 
Heeft uw kind een ‘rugzak’ voor cluster 3?  
De basisschool krijgt de rugzak cluster 3 nog steeds uitbetaald. De basisschool ontvangt deze extra 
financiën m.i.v. 1 augustus 2014 van het samenwerkingsverband. Ook de ambulante begeleiding van 
uw kind blijft, voor zover nu bekend, tot schooljaar 2015-2016 gelijk.  
 
Heeft uw kind een ‘rugzak’ voor cluster 4?  
De basisschool krijgt een rugzak die is afgegeven voor  1 oktober 2012 nog steeds uitbetaald. Van de 
rugzak cluster 4 die is afgegeven na 1 oktober 2012 komt het schooldeel te vervallen. U bekijkt 
samen met de school hoe de ondersteuning gerealiseerd wordt. De ambulante begeleiding blijft, 
voor zover nu bekend, tot schooljaar 2015-2016 voor alle rugzakleerlingen gelijk. 
 
Kan ik nog een rugzak aanvragen? 
M.i.v. 1 augustus 2014 kunt u geen rugzak meer aanvragen.  De school krijgt een vast bedrag per 
leerling waarmee zij op maat extra ondersteuning kan inzetten.  
 
Let op:  
Zit uw kind op een basisschool in de Haarlemmermeer, maar woont u in een andere regio, dan moet 
de toelaatbaarheid voor het speciaal onderwijs aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband 
in uw woonplaats. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij de heer Ekon Hartog, directeur Passend onderwijs Haarlemmermeer. 
023 – 55 41 588 
info@passendonderwijshaarlemmermeer.nl  

http://www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl/
mailto:info@passendonderwijshaarlemmermeer.nl

