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Het regionale Samenwerkingsverband (SWV) ondersteunt scholen bij de invoering
van passend onderwijs in het gebied van Kampen tot en met Raalte en van
Zwartewaterland tot en met Olst-Wijhe. Het Samenwerkingsverband Kampen
(SWV Kampen) is onderdeel van het regionale Samenwerkingsverband.
In het SWV Kampen zitten alle basisscholen die vallen onder Stichting Openbaar
Onderwijs Kampen (OOK), schoolvereniging IRIS, Hervormd Onderwijs
IJsselmuiden (HOY), Aves, Accrete en de Stichting voor Protestants Christelijk SO
en VSO Kampen e.o.
Verder wordt er nauw samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de
scholen voor speciaal onderwijs: de Ambelt en de Enkschool.

Voor ieder kind
passend onderwijs:
regulier als het kan,
speciaal als het moet.
		Dat is het uitgangspunt van ‘passend
onderwijs’, dat per 1 augustus 2014
in Nederland wordt ingevoerd.
Voorheen werden kinderen met een
bijzondere ondersteuningsvraag
in een andere leeromgeving geplaatst,
nu komt die leeromgeving naar hen toe.

Werkwijze

Effect

Er wordt een arrangement op maat gemaakt.
Waar de ‘rugzak’ voorheen vastomlijnde
pakketten bood, is er nu met passend onderwijs
de mogelijkheid om de financiering flexibeler
en breder in te zetten, aansluitend op de
ondersteuningsvraag van het kind. Dat maakt
het voor scholen beter mogelijk om passende
ondersteuning te bieden.

Passend onderwijs is flexibeler en beter
afgestemd op de behoefte van het kind.
Bovendien is het dankzij het maatwerk
makkelijker om onderwijs en jeugdzorg op
elkaar af te stemmen. School, ouders en het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kijken
samen wat een kind nodig heeft om de
basisschool met optimaal resultaat af te ronden.

Scholen presenteren
mogelijkheden

Wat gebeurt er met
de huidige rugzak?

Binnen het SWV Kampen zijn afspraken
gemaakt over de ondersteuning die
basisscholen in ieder geval moeten bieden.
Dit is het basisprofiel. Daarnaast kan iedere
school extra ondersteuningsmogelijkheden
bieden. Iedere school heeft dus zijn eigen
ondersteuningsmogelijkheden en –grenzen.
Middels het school-ondersteuningsprofiel (SOP)
brengen ze die ieder voor zich in kaart. Elke
school publiceert zijn SOP in de schoolgids.

Wat gebeurt er met de huidige rugzak?
Vanaf 1 augustus bestaan er geen rugzakjes
meer. De extra ondersteuning die uw
kind nodig heeft, wordt in overleg met u,
rechtstreeks door de school georganiseerd.
Dit wordt beschreven in een arrangement.
Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind
nodig heeft. Ga met de school in gesprek
over hoe de ondersteuning aan uw kind kan
worden vormgegeven.

Mijn kind heeft (misschien) extra ondersteuning nodig
en is bijna 4 jaar
• A
 ls uw kind nu naar een peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf of andere voorschoolse
organisatie gaat, heeft u daar wanneer
uw kind 3 jaar en 8 maanden is, een
voortgangsgesprek.
• V
 oordat uw kind 3 jaar en 9 maanden is,
meldt u het aan bij de school van uw keuze.
De school maakt voor deze aanmelding
gebruik van het aanmeldformulier SWV
Kampen. Er wordt onder meer gevraagd naar
onderwerpen die ook met u zijn besproken in
het voortgangsgesprek.
• O
 m uw kind de optimale ondersteuning te
kunnen bieden, is het van belang dat u de
informatie zo reëel en zorgvuldig mogelijk
verstrekt.
• D
 e school schat, in overleg met u, in of extra
ondersteuning nodig is.

• Is dat het geval, dan kijkt de school samen
met u en de adviescommissie van het
Bovenschools-Onderwijs-Loket (BOL) bij
welke ondersteuning uw kind het meest
gebaat is. Dit vraagt 6 tot 10 weken.
• D
 e school bekijkt of de noodzakelijke extra
ondersteuning in de school van aanmelding te
realiseren is.
• L ukt dit niet, dan zoekt de school in overleg
met u een andere geschikte school.
• O
 m dit goed te bespreken en te organiseren,
vraagt de school begeleiding aan bij het BOL.
• D
 e trajectbegeleider van het BOL organiseert
een overleg waarbij u, de school en betrokken
deskundigen aanwezig zijn.
• U
 it dit overleg volgt een besluit over toelating
tot de meest geschikte school. Soms is dit een
andere basisschool, vaak een speciale (basis)
school.

Mijn kind zit al op de basisschool en heeft extra
ondersteuning nodig
•D
 e school vraagt het BovenschoolsOnderwijs-Loket (BOL) om mee te
denken over de mogelijkheden voor extra
ondersteuning.
•D
 e trajectbegeleider vanuit het BOL kijkt
samen met de school wat er al is gedaan en
waar ondersteuning wordt gevraagd. Met uw
toestemming wordt deze informatie naar de
adviescommissie van het BOL gestuurd.

• E r volgt een overleg waarbij deskundigen uit
het werkveld, de school en trajectbegeleider
aanwezig zijn.
•U
 it dit overleg volgt een advies over een
arrangement op maat binnen de huidige
school of plaatsing op een andere basisschool
of op een speciale (basis)school.

Samenwerking ouders en school
Het kind staat centraal in het SWV Kampen. Om een optimale ontwikkeling van het kind te waarborgen,
is samenwerking tussen de school en de ouders belangrijk. Regelmatig contact is daarvoor essentieel.
Met vragen of ideeën over het onderwijs kunnen ouders altijd terecht bij de leerkracht en voor andere
vragen bij de contactpersoon van het CJG van de betreffende basisschool.
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Bezoekadres: Troelstrasingel 3, 8262 SX Kampen
Postadres: Europa-allee 10c, 8265 VB Kampen
E-mail: info@swvkampen
Website: www.swvkampen.nl

